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Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. 
Malý uhasí, velký rozdmýchává. 

 
přísloví 
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Paní doktorka Kocábová oslavuje 
aneb 

O Kantově kategorickém imperativu 
 

Gratulaci k významnému životnímu jubileu jsme odeslali paní PhDr. 
Kocábové společně z našeho předvánočního klubu. Mezi podpisy chyběli 
ti, kteří si netroufli mezi nás přijet kvůli velmi krutým mrazům, které 
zhatily plány některým přespolním (nutno hlavně ocenit, že nerozluční 
přátelé Lojza a Jirka z Jablonce riskli náročnou cestu k nám i za cenu 
značného zpoždění). Mysleli jsme ale i na nepřítomné, takže naše 
gratulace byla odeslána i jejich jménem. Rád bych nyní připojil pár slov a 
pokusil bych se to spojit s filosofickou úvahou – ty má naše oslavenkyně 
ráda. 

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.“. Při vší úctě k slavnému autorovi nesouhlasím. 
Úskalím tohoto imperativu je vymezení pojmu obecný zákon. Obecným 
zákonem lidojeda je kanibalismus, obecným zákonem teroristy je zabíjet a 
nechávat se zabít, obecným zákonem mafiána je páchat zločin, poslouchat 
kmotra a mlčet před veřejností. Polovzdělanec, ne nutně vždy jen 
marxistický, by nyní zajásal, že Kant je vyřízen a zdeptán. 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 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. Naopak slůvko „pouze“ je ve formulaci imperativu zásadně  
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Řešení šachové úlohy z listopadu 

 
1.  De5 
 
1. … Sxe5 2. Jxe5 mat. 
1. … d4 2. Dxc5 mat. 
1. .. b4 2. Je3 (dvojšach) mat. 
 
v ostatních případech: 2. d3 mat. 
 
Nová úloha je od Valentina F. Rudenka, z roku 1974. 
 

vybral - MV- 
 

* * * 
 
Děkujeme skupině Michael’s Cathedral za bezplatné vystoupení na 
předvánočním klubu a otci Kamilovi Škodovi, kaplanovi Římsko-
katolické církve, za krásná a povzbudivá slova. 
 
Děkujeme za vánoční a novoroční přání všem našim přátelům a 
příznivcům, jmenovitě paní Heleně Bubnové z magistrátu města Ml. 
Boleslavi, ing. Martině Přibylové do Prahy, paní Mgr. Jitce Styblíkové 
z VIDA center a pánům Tomáši Tylichovi do Olomouce (ve svém přání 
děkoval hlavně rodině Přádových za svou oblíbenou rubriku humoru), 
RNDr. Karlu Vašíčkovi do Pardubic, Gustavu Heczkovi do Ostravy, Janu 
Jarošovi, řediteli Kolumba. 
(A pokud v tom shonu se stalo, že jsme někoho zapomněli uvést 
jmenovitě, omlouváme se.) 
 

Rada pobočky a redakce Klubka 
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Na Sicílii se pořádá sraz největších mafiánů: 

Italové zjišťují, zda jsou Rusové pořádní mafiáni. 
Italové:"Zlatý řetízky - MÁTE ?" - Rusové: "Nemáme." 
Italové:"A dvouposchoďový vily - MÁTE?" Rusové: "Nemáme." 
Italové:"A Meďoury - MÁTE?" Rusové: "Nemáme." 
Italové se jim celý sněm šíleně chechtají a Rusové jedou domů jako 
spráskaní psi. Když se vrátí domů, boss ruské mafie si svolá všechny 
podšéfy a začne vydávat rozkazy: 
"Tak za prvé: Všechny třetí a čtvrtý patra u svejch vil zbouráte!!! 
Za druhý: Prodáte vrtulníky a tryskáče a nakoupíte Mercedesy. 
No a za třetí (povídá posmutněle) - zlatý řetízky sundejte čoklům z krku 
budeme je nosit my!!!" 

Přádovi 
* * * 

 
Třetí ročník vánočního turnaje FOKUS CUP 2010. 

V neděli 19.12.2010 proběhl ve sportovní hale Gymnázia Františka 
Palackého v Neratovicích mezinárodní turnaj v sálové kopané 
hendikepovaných. 

I přes nepřízeň počasí přijeli i zástupci Německa a Rakouska, celkem se 
turnaje zúčastnilo deset mužstev. Čtyři mužstva byla z naší republiky a to: 
Fokus Praha, Gymnázium Františka Palackého, Janda Team a All Star 
Team, který reprezentoval město Mělník ve složení Jirka 
Procházka,Tomáš Lukůvka a bratři Ivoš a Vladan Přádovi. 

Konkurence byla velmi velká, ve finále se utkali Janda Team a GFP, 
kde zvítězil Janda Team.. Třetí místo obsadil mělnický zástupce AllStar 
Team, který na penalty porazil Fokus Praha, díky výbornému výkonu 
brankáře Vladana Přády, který, ač jinak útočník, se na penalty postavil do 
branky. 

Tento už třetí mezinárodní turnaj mohl takto hladce proběhnout i díky 
vedení Gymnázia Františka Palackého, konkrétně pana ředitele Mgr. Aleše 
Jinocha. 

Všichni se budeme těšit na další ročník tohoto turnaje. 
J.Přáda 
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důležité - jeho přítomnost ospravedlňuje například každý poctivý obchod. 
Nemůžeme chtít po pekaři nebo řezníkovi, aby své zákazníky nepovažoval 
za prostředek k výdělku. Zato s Kantem po nich chceme, aby je 
nepovažoval „pouze“ za prostředek a prodával jim dobré zboží za 
uspokojivé ceny. 

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 (jako se tomu 
stává při hádkách některých lékařů s úředníky ministerstva o peníze, já 
sám bych řekl, že tento imperativ porušují ve vztahu k pacientům obě 
strany). 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 (a nebo 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. 

Přeji ještě jednou milé paní doktorce všechno dobré do let dalších, 
hlavně zdraví. A také přeji více dobrých zpráv o tom, jaké dělají bývalí 
pacienti i mladší kolegové pokroky. 

 
Jan Bázler 



 
 

 
Plán hlavních akcí na 1. pololetí 2011 

 
 
 
8. 1. 2011    Valná hromada 
 Především se zaměříme na naši budoucí práci. 
 
5. 2. 2011     Očistné kůry a posilující řada – pí Renata Kopalová nám 

opět nabídne něco ze svého sortimentu bylinkových produktů 
 
5. 3. 2011     Kytarový koncert – pí Prskavcová Hana 
 
2. 4. 2011     Přednáška dr. Červinky – psychologa z léčebny 

v Kosmonosech 
 
7. 5. 2011    Arteterapie 

s akad. malířem Michalem Segertem 
 
4. 6. 2011     Výlet do Lín 
  
 
 
Změna programu vyhrazena. 
 
 

Rada pobočky 

9 
O tom, že v České republice žije jeden milion lidí se zdravotním 

postižením,se mluví často. Nevěděla jsem ale, že lidí postižených tělesně, 
tedy s omezením pohybu, je celá polovina - z toho asi 35 - 40 tisíc 
vozíčkářů.Tu druhou polovinu tvoří lidé, kteří mají všechna ostatní 
postižení, nevratné poruchy a nemoci. Podle posledních údajů Českého 
statistického úřadu se počet lidí s duševní nemocí ve vážném a nevratném 
stavu, tedy zdravotně postižených, blíží 130 tisícům a jejich počty stále 
narůstají. Překvapují vás tato čísla?  Zdá se, že není jiné řešení než s 
těmito skutečnostmi pracovat, poukazovat na ně a žádat nápravu.Ať se 
nám daří... 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

* * * 
 
HUMOR 
 
V okresním městě přijde do redakce místních novin žena požádat, aby do 
smutečního sloupku napsali oznámení o úmrtí jejího muže. Redaktor jí 
říká, že se platí deset korun za slovo. 
Žena zapřemýšlí a povídá: "Tak tam napište: Zemřel Jaroslav Peterka." 
Redaktor je dost zaražen a říká jí: "Paní, minimální délka smutečního 
oznámení je sedm slov." 
Ona se znovu zamyslí a říká: "Tak tedy: Zemřel Jaroslav Peterka, prodám 
Favorita r.v. 1990." 
 
Američan, Čech a Rus se dostanou do kšeftů s drogami někde v Asii a 
mají jít na popravu. První jde Američan a může si vybrat, jestli chce 
provaz, kulku, nebo elektrické křeslo. On sáhne po tradici své země a chce 
elektrické křeslo. Posadí ho na něj, přivážou, cvak, a ono nic. Protože mají 
děravé zákony, musí ho pustit, když ho jednou popravili. 
Když vyjde na chodbu, zašeptá Čechovi, který je na řadě, že nejde proud. 
Čech, když mu dávají vybrat, zapřemýšlí a dojde mu, že má chtít křeslo. 
Posadí ho, zase nic a tak ho musí pustit. 
V Čechovi, když vychází, zvítězí slovanské bratrství a Rusovi také 
pošeptá, že nejde proud. Rus vejde dovnitř, a když se ho ptají, co si 
vybere, odpoví: "Když nejde proud, tak mě třeba zastřelte." 
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ANTIPŠTROS  

 
NAPIJME SE SLIVOVICE, PŘIJDE SVRAB A NEŠTOVICE ! 
Jak ráda bych byla poslem dobrých zpráv...Jenže já jsem si v Klubku 

vybrala úlohu havrana a musím se jí držet. Snad bych tedy alespoň na 
začátku nového roku měla pozdravit dva autory, kteří se na rozdíl ode mne 
snaží mezi čtenáři Klubka udržovat dobrou náladu: dodavatele vtipů všeho 
druhu Jirku Přádu a paní Jarku Zvěřinovou s jejími korálky životní radosti. 

Ale opravdu nejde nevědět o snižování příspěvku na péči I. stupně, 
které i těm nemnoha jeho příjemcům z řad duševně nemocných sníží 
příspěvek na péči, dnes určený zejména pro jejich těžce zkoušené rodinné 
příslušníky, na necelých 27 Kč za den. Kolik by stát stála péče o tyto těžce 
nemocné v různých ústavech, protože bez obětavé péče rodin by sami žít 
nemohli? Podobně složitá je situace u klientů chráněného bydlení, kteří na 
rozdíl od bezplatných služeb sociální prevence, službu platit musí, ale na 
příspěvek nárok nemají. I duševně nemocní jsou někdy hospitalizováni 
kvůli tělesným onemocněním nebo operacím. Výpovědi čtvrtiny 
nemocničních lékařů jsou tak hrozbou i pro ně, zvlášť při podivných 
reakcích ministerstva. Plány na zvýšení poplatků za hospitalizace a od jara 
zřejmě i doplatků za léky, se ovšem zatím nemění. 

O odchodech psychiatrů jsem zatím neslyšela, ale i tak je "našich" 
problémů dost. V psychiatrii opravdu panují některé názorové rozdíly, ale 
bez ohledu na ně se lékaři shodují v tom, že duševní nemoci jsou nemoci 
jako všechny ostatní. To "jiné" je jen často nedostatečná léčba, 
podfinancování české psychiatrie, předsudky a zkreslený pohled veřejnosti 
(i řady politiků) na tento medicínský obor a jeho pacienty. V několika 
krajích České republiky mají být realizovány pilotní projekty UCELENÉ 
REHABILITACE. Pochybuji, že by do nich byli zařazeni i lidé s 
duševním onemocněním. Jak dlouho budou ještě psychiatričtí pacienti 
obětí neznalosti? Když jsem se seznámila s články o duševních nemocech 
v měsíčníku Můžeš (založeném počátkem devadesátých let k posilování 
snah o lepší život lidí se zdravotním postižením) rozhodla jsem se, že ho 
nebudu dál odebírat. 

(dokončení na další straně) 
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Potřebujete inzulín? Nemáme! 
 
Je docela neuvěřitelné, že v tak velkém městě, jako je Mladá Boleslav 

neexistuje pohotovostní lékárna. 
Budu Vám vyprávět co se mi před třemi týdny přihodilo … abych Vás 

uvedla do situace … 
Je mi 30 let, jsem bývalá zdravotní sestra ve zdejší nemocnici a jsem ve 

31. týdnu těhotenství. Léčím se s schizoafektivní psychózou, ještě k tomu 
mi nedávno gynekolog diagnostikoval těhotenský diabetes (čili cukrovku). 
Jelikož z OGTT (glukózo toleranční test z krve = pití hodně sladkého čaje 
po odběru glykémie = cukr v krvi a po stodvacetin minutách od vypití 
následuje druhý odběr) můj lékař MUDr. Koutník zjistil, že mám 
s největší pravděpodobností již zmíněnou těhotenskou cukrovku, poslal 
mě zodpovědně přímo do pražské nemocnice v Apolinářské, kde se 
mimochodem léčí i slavné osobnosti českého showbyznysu, 
diabetologické poradny pro těhotné. Do této poradny docházejí nastávající 
maminy z celé republiky, jsou tu prostě vyhlášení! Po zhruba 
dvouhodinové přednášce zdejší lékařky jsme všechny maminky obdržely 
glukometr (diagnostický přístroj na měření hladiny cukru v krvi) a 
odebraly jsme se zase zpátky do svých domovů. Jenže co čert nechtěl jen 
dieta v mém případě nestačí a musím si píchat inzulín (hormon slinivky 
břišní udržující správnou hladinu cukru v krvi). V poradně jsem obdržela 
dva aplikátory inzulínu (tzv. inzulínová pera), jedno na denní inzulín a 
druhé na noční inzulín. To je ještě v pořádku! Ale v ambulanci jsem 
obdržela denní preparát inzulínu a noční jsem si měla vyzvednout 
v lékárně. No, po tento moment žádný problém, že? Opravdu mě 
nenapadlo, že když přijedeme v 17.30 hod. z Prahy do Mladé Boleslavi, 
neseženeme nikde noční inzulín! Ony totiž, žádné lékárny po celém městě 
(kromě nemocniční lékárny, která má nepravidelnou pracovní dobu) 
preparáty inzulínu nemají na skladě a musí je objednat, takže jsem „život 
zachraňující“ lék prostě nesehnala když jsem ho potřebovala. Myslím si, 
že by se nad touto problematikou měli představitelé města zamyslet! Co 
když příště třeba kardiak nesežene nitroglycerín a stane se neštěstí? Mně 
se sice nic nestalo, ale mohlo, se stát!!! Proč před pár léty fungující 
nemocniční nonstop lékárnu zrušili? Lékárnice z lékárny kde jsem byla 
nucena si lék objednat na další den mi sdělila „nemají personál“, který by 
působil v pohotovostní lékárně!!!! To je docela ostuda, nemyslíte? 
Doufám, že si tento článek přečte, co nejvíce vlivných lidí a něco se s tím 
udělá!!!! 

Jiráková Eliška, Dis 
redakčně a jazykově upraveno 
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Babičkovské vyprávění 
 
Je léto, vedro k pohledání, rok 1997. Tedy minulost. Malá vnučka Lucka 
je u mne. Trháme kopretiny, vážeme věnec.  
Lucinky slovník mohutní: 
„Babičko, jak se jmenuje štěnice příjmením? Kolik lidí se vejde do 
garsonky? Kde bydlí žlučník?“ 
Večer doma přeříkáváme trs pohádek a usínáme ruku v ruce – já šťastná 
z toho krásného dne, spokojená, že malá nemá nikde bouli či škrábanec a 
že ráno začne opět nový nepopsaný den. Je to krásné být babičkou!! 
Toto povídání je věnováno mojí nejstarší vnučce Lucií Vuové, které bude 
17 let. 
 
 
 
Trápení – a toho smíchu okolo… 
 

„Srdce vždy kráčí po cestě, 
z níž nás rozum zrazuje.“ 
                     H.L.Bergoson 

 
Navštívila jsem pana primáře Jiřího Melichara – kožního lékaře. Moc 

mu věřím. Neustále studuje novou lékařskou literaturu, prostě jde s dobou. 
Pravil mi: „Vy máte pod nehty lupénku. Co jste dělala??!“ „Uklízela 

jsem sklep bez rukavic, pane primáři.“ „No to jste tomu dala!! Ukažte mi 
vlasy: Šupinky. A lokty: trochu lupénky. Pod koleny: lupénka. Na 
ploskách lupénka!“ 

A pan primář vyslovil verdikt: „Víte že, se tahle nemoc nedá vyléčit, 
jen zmírnit?“ Pan doktor byl úplně vážný, ba smutný. Já šla z ordinace 
s náběhem na brek. 
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O patro výš ordinuje pan primář Jiří Belza. Je dlouhá léta můj ošetřující 

lékař. Přišla jsem do ordinace, usedla do křesla a spustila pláč. Vylekal se: 
„Co se Vám paní Zvěřinová stalo?“ Vypravovala jsem mu na kolika 
místech na těle mám nevyléčitelnou lupénku. A slzy jako hrachy ne a ne 
přestat padat!! Pan primář stál smutný u okna a pak pravil: „Známe se cca 
17 let. Za ta léta jste pomohla vychovat čtyři vnoučata, vážně onemocnět a 
znovu nad nemocí zvítězit. Pak jste se rozvedla. To bylo pro Vás velice 
těžké. Poté jste se zakousla do baráčnické práce. Jen co skončila brigáda 
baráčnická, psala jste první knihu, pak druhou. A teď mi řekněte: co je 
proti tomu všemu nějaká pitomá vyrážka, která ke všemu ještě není 
vidět!??“ 

Jen trochu pohodlněji jsem se uvelebila v křesle, slzičky byly pryč a 
pravila jsem: 

„Pane primáři, vy jste moje štěstí, 
které jsem potkala na rozcestí!!  
Jestli já tu zpropadenou lupénku z těch prstů dostanu, sním celej 

klobouk! Křupavý! Vlastnoručně pečený!“ 
Pan primář se smál a pravil: „No vidíte, smích a už jste to celá vy!“ 

 
 
PS. Chodím na kontroly k panu primáři Melicharovi. Jednou je lupénka 
lepší, pak zase opačně. Ale nedávám jí pokoj! Když se potkáme na 
nádvoří, pan primář zašveholí:“ Ukažte pacičky“ a já říkám, „ že svět je 
hezký, celičký!!“ 
 
 

Jarka Zvěřinová 
 
 


