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Láska je krásná, když je vzájemná, láska bolí, když je 
neopětovaná, ale bez lásky bychom nezjistili že máme city a 
nepochopili bychom, že nejsme na světě sami, ale jsou tu i 
ostatní. 

Neznámý autor 
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S. O. S. 
 

Každý rok na tomto místě zpravidla zveřejňuji ve stručnosti informace 
ze zprávy o činnosti určené pro valnou hromadu. Tentokráte jsem, 
bohužel, nucen napsat o akutnějším problému a tím jsou peníze na naši 
sociální službu. 

V roce 2009 byla naším hlavním příjmem dotace MPSV ve výši 
150 000 Kč. V roce 2010 to bylo 130 000 Kč. Letos jsme čekali další 
snížení. Spíše víc než 10 %, o kterých se mluví v souvislosti s úsporami a 
se snižováním platů státních zaměstnanců. Skutečnost je však mnohem 
drastičtější. Dotace nám přidělená na rok 2011 činí 10 000 Kč. Bijeme na 
poplach a naši přátelé z FOKUSu s námi. 

Ocitli jsme se v krizové situaci a jsme nuceni ji řešit za chodu. Leccos 
bude nutno měnit, někdy i opakovaně. Více musíme hrábnout do rezerv, 
více musíme využívat dobrovolnické činnosti. Pokud přitom něco nevyjde 
tak, jak jsme plánovali, předem žádám o shovívavost. Sledujte zprávy na 
dveřích a sledujte nástěnku. 

Potřeba rozšiřovat členskou základnu samozřejmě trvá. Právě nárůst 
našich členů a uživatelů může být silný argument pro jednání o snížení 
škrtů v dotacích. Potřeba dodržovat disciplinu při placení členských 
příspěvků trvá rovněž. Skromné korunky – většinou z nevysokých příjmů 
– samozřejmě nejsou pro nás záchranou. Ale je to projev solidarity. 
Solidarity se všemi funkcionáři, kteří hledají řešení. 

Velmi by pomohl jakýkoliv sponzor. Připomínám, že sponzorský dar 
lze přijmout jen na základě řádné darovací smlouvy. Dárce má pak 
možnost nechat si dar odečíst z daňového základu. Víte o nějakém 
možném dárci? Poraďte, pomozte. 

Váš dosti nervózní předseda 
RNDr. Jan Bázler 

 
 

 

11 

Řešení šachové úlohy z prosince 
 
Autor: Stanislav Juříček, Vsetín 
 
Svůdnosti: 1.Dxa7? Jxa7!, 1.Dxc6? f5!, 1.Sxf3? Sxf3! 
Řešení: 1.Se6! hrozí 2.Df4 mat 
1. … Sb8   2.Db6 mat 
1. … Jd6/e5/g5  2.D(x)d6 mat 
1. … Jce5   2.Dxa7 mat 
1. … g5   2.Jf5 mat 
1. … f2   2.Je2 mat 
 
Nová úloha je od Alfredse Dombrovskise 
 

vybral - MV- 
 

* * * 
 
A JEŠTĚ JEDEN PRO LEPŠÍ NÁLADU … 
 

Do původního stavu 
 

Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá prodavači: "Prosil bych tři 
potkany, dvě myši, 25 švábů a 40 pavouků." 
"Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to vůbec potřebujete?" 
"Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit byt ve stavu, v jakém jej 
dostal." 
"Vy jste šprýmař", usměje se pobaveně prodavač. 
"No, mne to moc k smíchu nepřijde - odpoledne jdu vykopat toho dědu, ke 
kterému jsem se tenkrát přistěhoval..." 
 

Už opravdu definitivně se loučí Přádovi 
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HUMOR 
Obrácení na katolickou víru 

Do domu vedle početné katolické rodiny se nastěhoval Žid. Každý pátek, 
v den tradičního katolického půstu, když katolíci žvýkali svou 
neochucenou rybu, Žid griloval na zahradě hovězí steaky. Vůně masa 
katolické sousedy dráždila. 
Rozhodli se proto, že Žida obrátí na katolickou víru. Po delším 
přemlouvání ho vzali k faráři, aby ho pokřtil. Farář Žida pokropil 
svěcenou vodou se slovy: "Narodil se jako Žid, byl vychovaný jako Žid a 
tímto je z něj katolík." 
Přišel další pátek a katolíci nemohou věřit svým očím. Žid opět griluje. Po 
chvíli, co svého souseda pozorují, vidí, jak bere svěcenou vodu a kropí 
steak: "Narodila se jako kráva, vyrostla jako kráva a tímto je z ní ryba." 

 
Návrat domů 

Šéf a sekretářka si užívají. O několik hodin později si šéf vyžádá od 
sekretářky křídu. 
Při návratu domů se ptá manželka: "Kde jsi byl tak dlouho?" 
On vysvětluje: "Sekretářka mi hupla v kanceláři na klín, jeli jsme k ní a 
v posteli to pořádně rozpálili a proto jsem přišel pozdě." 
Žena se na muže zašklebí: "Ty starý chlubile, byl jsi na kulečníku! Ještě 
máš křídu za uchem!" 

 
Stereotyp 

Hádají se tři, kdo z nich zažívá větší stereotyp. 
První povídá: "Přijdu do práce, sednu k pásu a od šesti do dvou, dnes a 
denně zátkuju láhve od piva, abych pak přišel domů a až do večera je zase 
otvíral." 
Druhý povídá: "To já nepracuju, takže spím do desíti, pak vstanu, zajdu na 
pracák, tam zjistím, že pro mě nic nemají, tak jdu zas domů a abych se 
nenudil, tak zase spím až do desíti a tak to jde dnes a denně." 
Třetí se jen usmívá a povídá: "To vůbec nic není. Už jste si někdy 
pravidelně četli blog Vtipy Vtípky na Lide.cz? " 
 

Lepší náladu všem přejí Přádovi 

3 
ANTIPŠTROS – ÚNOR 2011 
 

Česká vláda rozhodně prohlašuje, že již v letošním roce odstartuje 
důchodovou, zdravotní a sociální reformu. Před tím opravdu není možné 
strkat hlavu do písku, změny dopadnou na všechny bez výjimky. Je sice 
možné, že některá z těchto opatření při změně kritérií by mohla situaci 
duševně nemocných případně i zlepšit, ale většinou tomu bude asi naopak. 
V posledním čísle loňského Espritu se můžeme dočíst o plánovaných 
změnách zdravotně-sociální péče s cílem vytvořit ucelený systém 
zdravotnických a sociálních služeb soustředěný především na 
dlouhodobou péči. Má se řešit sjednocení dávek, soustředění výplatních 
míst na pobočky Úřadů práce i zásadní změny posuzování dlouhodobého 
nepříznivého zdravotního stavu. Plánují se nové zákony o dlouhodobé 
péči, ucelené rehabilitaci i novelizace zákona o sociálních službách. 
Zároveň mají ovšem tyto změny být doprovázeny velkým snižováním 
dotací pro poskytovatelské subjekty i novelou zákona o zaměstnanosti, 
řešící povinnost zaměstnávat zdravotně postižené a tzv. náhradní plnění. 
Dopady již realizované reformy invalidních důchodů jsou u nově 
přiznávaných důchodů v některých případech drastické. 

Od roku 2014 má také platit nový Občanský zákoník, který zruší 
občanská sdružení jako právní formu a nahradí je sdruženími pod názvem 
„korporace“ nebo „spolky“. Obavy zdravotně postižených a jejich 
zastřešující organizace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
jsou tedy víc než na místě.V dopise ministru práce a sociálních věcí 
vyzývá předseda NRZP ČR Václav Krása Jaromíra Drábka ke spolupráci 
při přípravě reformy s organizacemi zdravotně postižených a uvádí, že 
jmenoval tým několika členů předsednictva Národní rady a právníka 
JUDr. Hutaře. Není ovšem zřejmé, jak při tomto vyjednávání bude 
zohledňována naše problematika. Nemyslím si, že by naše tři organizace 
mezi desítkami organizací s tělesným postižením měly velkou šanci něco 
prosazovat. 

Na závěr o dvou připravovaných programech: Česká asociace pro 
psychické zdraví pořádá kurz redakční práce – uzávěrka přihlášek je 15. 
února.Více na www.capz.cz. 
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Ředitel organizačního odboru NRZP ČR dnes potvrdil, že do 
doprovodného programu výstavy NON – HANDICAP 2011 bude zařazena 
veřejná diskuse CO (NE) VÍME O DUŠEVNÍCH NEMOCECH, a to ve 
středu 20.dubna od 14.30. Účast již přislíbil ředitel Psychiatrické léčebny 
Bohnice, MUDr.Martin Hollý. 

Neopouštějme své naděje. 
Připomínky čtenářů Klubka jsou vítány na dz.prima@centrum.cz 

 
2.2.2011 Martina Přibylová 

 
* * * 

 
 

Z REGIONU 
 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Činžák, který začalo provozovat 
občanské sdružení Proxima Sociale v suterénních prostorách domu na 
rohu Čechovy a Havlíčkovy ulice loni v červenci, už získal svoji stálou 
klientelu. Evidují zde zhruba 50 až 60 dětí a mládežníků, kteří již do klubu 
zavítali a z toho zhruba 25 klientů chodí opakovaně. 
 
Ovzduší v Mladé Boleslavi bylo v době uzávěrky tohoto čísla velmi špatné 
(nejhorší stav nastal 2.2. večer). Koncentrace polétavého prachu dosáhly 
nejvyššího stupně - č. 6. Odborníci proto doporučují v podobných 
případech omezit pobyt venku na nezbytnou dobu zejména malým dětem a 
osobám s dýchacími potížemi. 
 
Rada města rozhodla po pěti letech o zvýšení cen jízdného a dovozného 
v městské dopravě v Mladé Boleslavi. Důvody jsou zcela jasné. Cena 
jízdenky a časovek reaguje na strmý nárůst ceny motorové nafty, která za 
poslední dva roky zdražila o 5 Kč za jeden litr a má stále tuto rostoucí 
tendenci. Při platbě čipovou kartou se tak základní jízdné zvýší 
z dosavadních 10 na 13 Kč a při platbě v hotovosti z 12 na 15 Kč. 
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XIII. výroční konference GAMIAN byla zakončena plenárním zasedání na 
téma: „Které pacientské aktivity stát podporuje?“ (prezentovat potřeby 
našich pacientů - hledání řešení, náčrt cesty při prosazování zájmů a práv 
na téma: jak můžeme zvýšit sílu naší organizace) 
Některé problémy a nápady k jejich řešení byly: 
- získat hlas-záštitu (politik, osobnost, firma aj.), pokud chceme být 
slyšeni. 
- dát se dohromady s dalšími organizacemi, abychom byly silnější a získali 
odpověď od vlády, ministerstev atd.  
- získat alternativní zdroje financování 
- obtíže při získávání a udržení publicity 
- školení uživatelů v práci jak dobře komunikovat s médii 
- neochota zaměstnavatelů najímat lidi s duševními problémy 
- i když jsou právní předpisy přijaty, je velmi špatná vymahatelnost práva. 
  
Po skončení edukační části konference, následovala valná hromada 
GAMIAN a hlasování o volbě nového představenstva. 
  
Velkolepé rozloučení proběhlo při večeři, která se konala na hradbách 
slavné lisabonské Forta St Georgie (pevnost Sv.Jiří). Za pořadatele patří 
uznání Pedru Manuelu Ortiz de Montellano, členu GAMIAN-Europe. 
 
XIV. výroční konference v r.2011 se bude konat na podzim v Dublinu 
(Irsko). 

Účastník výroční konference 
Jan Jaroš, výkonný ředitel o.s.KOLUMBUS 

Jazykově upraveno a redakčně zkráceno 
Plný text je k dispozici u nás v klubovně. 

 
Čtenářům znalým angličtiny doporučujeme: 

http://www.gamian.eu 
(zejména pak http://www.gamian.eu/convention_13.htm) 
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V předvečer zahájení konference, GAMIAN – Europe udělila ocenění 
Jürgenu Scheftleinovi za jeho práci v prosazování zájmů duševně 
nemocných u Evropské komise.  
Vlastní konference byla zahájena v pátek 22.září, projevem ministryně 
zdravotnictví Portugalska, Any Jorge. Vyzdvihla úlohu nevládních 
sdružení a jejich význam v oblasti duševního zdraví, klesající stigma a 
vytváření prostředků pro začlenění pacientů v komunitě uživatelů 
psychiatrické péče v Portugalsku, a zdůraznila, že duševní zdraví je jednou 
z priorit Portugalské národní zdravotní služby od roku 2007. Její 
ministerstvo má ambiciózní plán na reformu a přerozdělení stávajících 
zdrojů k poskytování lepších služeb pro občany Portugalska. Tyto reformy 
by mohly ovlivnit nejen zdravotní, ale sociální služby. Jsou zaměřeny 
zejména na potřeby dětí a dospívajících. Jedna z reforem byla zaměřena na 
potřebu zajistit, aby hospitalizace pacientů v nemocnicích byla realizována 
jen v naprosto nezbytných případech, prosazovat, aby se více pacientů 
léčilo ve svých domovech - ambulantně. 
Dopolední program pokračoval prezentaci Georginy Elena Pascu z Centra 
Rumunska na právní zdroje, která představila přednášku“ Rozvoj - jasné 
cíle pro organizaci“. Následovaly další příspěvky a probíhala zajímavá 
diskuze, kdy aktivním účastníkem byla i reprezentantka České republiky 
Mgr.et Mgr.Lucka Rybová. Odpoledne pokračovalo plenárním zasedání 
„pracovní dílnou“(workshopem). Velká část diskuse se točila kolem 
potřeby získat více finančních prostředků, a to je znepokojující otázka pro 
všechny účastníky konference. Páteční aktivity skončily společenskou 
večeří v restauraci „Tromba Rija“ v Lisabonu na břehu řeky Tejo, kde 
byly podávány portugalské speciality. 
Sobota 23.října začala řečí Dr. Johna Bowise, na téma ovlivňování vlád a 
zákonodárců. Jak mohou uživatelé přispívat k ovlivňování politiky, 
zdravotní a sociální péče.  Dále přednášela Christine Marking, 
konzultantka a zástupce GAMIAN v Bruselu. Paul Arteel předvedl 
prezentaci na účinnou obhajobu: Deset zlatých pravidel. Bosmat Admon 
přednesl prezentaci jménem Enosh - Sdružení pro duševní zdraví 
Izraele. Následovaly další přednášky a workshopy. 

5 
 
 
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. 0d 
26. února začnou sčítací komisaři roznášet do domácností informační 
materiály, od 7. března pak budou předávat sčítací formuláře. Sčítací 
komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a 
praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními 
údaji. Roznáška formulářů končí 25. března. Půlnoc z 25. na 26. března je 
tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se 
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Poprvé v 
historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v 
jeden společný rok. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným 
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. 
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, 
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné 
vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových schránek.  
 
 
Na webových stránkách města probíhá anketa, co dělat se zanedbanou 
budovou hlavního nádraží. 3.2. byl stav hlasování následující: 59 % 
zapojených občanů preferuje rekonstrukci historické budovy, 32 % chce 
moderní novostavbu, 6 % žádá o rekonstrukci v jakékoliv podobě a jen 3% 
tázaných by souhlasili s ponecháním budovy v současném stavu. Využijte 
možnosti a sdělte svůj názor! 

 
 

Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách 
statutárního města Ml. Boleslavi 

http://www.mb-net.cz 
 

-red- 
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Venca 
 
Začínám psát svoji povídku o školních časech. 
Bylo mi třináct let, vytáhlá holka, samá ruka – samá noha. Na naši školu 
nastoupil svobodný kantor Václav. Byl hezký, dvacet pět let, jen obličej 
měl samou pihu. To nám holkám vůbec nevadilo. Svorně jsme ho 
milovaly. To víte, když začne s mláďatama cloumat puberta, tak to stojí za 
to! Uměl se nádherně smát, až vejskal. Kluci ve třídě žárlili a dali panu 
učiteli přezvisko „Venca.“ 
Jeli jsme na brigádu do vedlejší vsi. Sklízela se kukuřice. Ručně, 
ulamovali jsme palice a házeli na valník. Začali jsme pracovat někdy po 
poledni a Venca měl dozor. Po hodině práce se obloha zatáhla mraky, 
zafičel vítr a blížila se bouřka. Pan učitel nás fofrem rozdělil na skupinky. 
Místní doběhnou pěšky, další parta se schová v čekárně autobusu…. 
„Co tu stojíš Jarko?“, povídal mi učitel. „Já mám hodinu klavíru ve škole, 
ale to je tři kilometry.“ 
Venca  povídal: „Já jsem tu na kole, tak jedem!“ Posadil si mě na štangli a 
už se jelo! Křečovitě jsem se držela řidítek a čekala co bude. Pan učitel 
povídá: „Tak co, už máš nějakého kluka, cha, cha??“ Já povídala: 
„Nevím.“ „Jak to, že to nevíš, to máš přece vědět!“ A smích! Venca šlapal 
do pedálů fest, mraky se přibližovaly hrozivě. Následovala další kontrolní 
otázka učitele: „Tak co Jarko, nosíš už podprsenku, hi, hi?“ „Próóóč?“ dím 
na to. „No abys hezky vypadala, pak za tebou začnou běhat kluci.“ „Jó?“ 
Já myslela, že se ten úbor nosí proto, aby se nekřivila páteř!!! Úča Venca 
nevydžel a začal se děsně smát. Cha, cha, ho, ho.“ Říkala jsem si, že už 
toho bylo dost. Ale nebylo!! Blížili jsme se ke dvěma rybníkům a 
prostředkem jsme po silnici ujížděli. Abych něco rozumného řekla, 
povídám: „Pane  učiteli, tady dávejte pozor, silnice se klikatí, bylo tu už 
dost bouraček, tak abychom nespadli do rybníka.“ A Venca pravil 
památnou větu: „ A co kdybychom Jarko spadli ze stráně dolů, ale co je ta 
tráva a mech? Co bysme tam spolu dělali??“ Cha, cha, ho, hi, hi… A já 
řekla:“Vy jste ale hroznej!!“ Venca: „Opakuj to! Co jsem ?? Cha, cha.“ A 
nebyl k utišení, smál se na celé kolo, trylky smíchu… 
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Chytla nás bouřka, z hodiny klavíru nebylo nic, byli jsme promočeni na 
kost. Já zaběhla převléct se k babičce a Vencu jsem se bála potkat čtrnáct 
dní. 
Jelikož má dnes pan učitel pouze o dvanáct let více než já, dožívá se určitě 
klidného stáří a pokud mu pošlu tuhle povídku, což mám v úmyslu, zatluče 
mě jako hřebíček do zdi, nebo budu mít zákaz vstupu do Jižních Čech a 
nebo poslední varianta – budeme se smát jako tenkrát..“ Nakažlivě, 
s trylkama, s velkým usmíváním. 
 
S úctou k učitelskému povolání. 
 
 

Jarka Zvěřinová 
 

* * * 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA VÝZNAMNOU UDÁLOSTÍ MINULĚHO ROKU 
 

XIII. výroční konference GAMIAN 
22-23.září 2010 Lisabon, Portugalsko 

 
Výroční konference se účastnilo téměř 60 delegátů z 22 zemí, 
zastupujících 29 národních organizací, jakož i další zástupci z několika 
evropských a národních státních institucích(Evropská komise, Evropský 
parlament). Za Českou republiku se konference účastnila Mgr. et Mgr. 
Lucie Rybová (ČAPZ) a Jan Jaroš výkonný ředitel o.s.KOLUMBUS. 
 
Nosným tématem setkání bylo téma „Posílení úlohy pacienta při zlepšení 
péče o duševní zdraví“. 
 
 


