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Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem. 
 

R. W. Emerson 
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
 

Otevřít v dnešní době rádio, znamená poslouchat zprávy o reformách. 
Politici se nám snaží vysvětlit buď, že je nutné šetřit nebo že nás nic tak 
hrozného nečeká. 

"Uděláme takovou důchodovou reformu, že lidi budou mít strach dožít 
se důchodu", zahlédla jsem kreslený vtip v časopise pro seniory. My už 
v něm obvykle jsme. Zásadních změn v legislativě plánuje ovšem státní 
správa celou řadu, například při posuzování pro účely přiznání různých 
sociálních dávek. Duševně nemocným naštěstí nelze snižovat příspěvek na 
péči, protože ho obvykle nemají. Záměry týkající se péče o dlouhodobě 
nemocné by naší skupině možná určitá zlepšení přinést mohly, ovšem za 
předpokladu, že v legislativních procesech budou důsledně hájeny naše 
objektivní zájmy. V předchozích obdobích se to příliš neprojevilo. A už 
v tomto roce nás čeká zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na 20%, 
které zasáhne všechny bez rozdílu. 

Dříve či později bude schválen nový Občanský zákoník, politická vůle 
tu nepochybně je. Obsahuje i pasáž o omezovacích opatřeních, která se 
týkají duševně nemocných přímo přednostně. S jeho platností bude 
zároveň zrušena řada dnešních předpisů včetně zákona o sdružování 
občanů. V návrhu občanského zákoníku jsou v příslušné kapitole uvedeny 
pouze "korporace" a "spolky", "občanská sdružení" už ne. Z toho logicky 
plyne TRANSFORMACE těchto organizací a je víc než jisté, že mnoho 
z nich takto jednoduchou právní cestou skončí.  

Nesouhlasím s názorem předsedy Národní rady osob se zdravotním 
postižením Václava Krásy, že nejdůležitějším problémem duševně 
nemocných jsou nedobrovolné hospitalizace a opatrovnictví. (Snad 
nejsložitějším.) Duševně nemocní obecně potřebují především fungující 
zdravotní a sociální péči, odstraňování diskriminace a nesmyslných 
předsudků a zlepšení kvality života nemocných i "našich" zdravotně 
postižených. 
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Řešení šachové úlohy z ledna 
 
1.  Jc4  hrozí mat příštím tahem De5 
 
1. … Kd5  2. Dxc6 mat 
1. … Je6  2. Dxf5 mat 
1. … jiný tah jezdcem z c4 2. Dxc6 mat    
1. … pxDf6  2. Jxf6 mat 
1. …  cokoliv jiného  2. De5  mat 
 
Nová úloha je od prof. Karola Mlynky, 1974. 

vybral - MV- 
* * * 

 
TROCHU HUMORU NA KONEC 
 
Přijde malá smrtka s malou kosičkou k pánovi: 
„Pane já si jdu pro vašeho křečka.“ 
Chlap malou smrtku nakopne a povídá: „Hele malá, nezlob a běž pryč!“ 
Za chvíli přijde malá smrtka s malou kosičkou a vede s sebou velkou 
smrtku s velkou kosou a ukazuje plačtivě na pána: „To je on, mami!“ 
 
Vyšetřující k obviněné: „Proč jste zastřelila svého chotě lukem?“ 
„Nechtěla jsem budit děti.“ 
 
V prodejně mobilů 
Zákazník si prohlíží véčko (druh mobilu): 
"...a to se musí při každým hovoru otevřít jo...?" 
 
Vystoupí dvě blondýnky z auta a zabouchnou si vevnitř klíč. Jedna se 
zkouší dostat dovnitř pilníkem a druhá rukama. Vtom začne hřmít a jedna 
říká: "Hrůza, Jano, začíná pršet a my jsme nezatáhly střechu!" 
 

S čtenáři se loučí – ale jen do dubna – Přádovi 
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Vysvědčení   /31. ledna 2011/ 
 
Bylo mrazivé pondělí, 
Pololetní vysvědčení. 
 
Pekla jsem a vařila, 
Aby mě vnoučata nepřekvapila. 
 
Známky byly průměrné a pěkné,  
jen nejmladší Štěpán pravil, 
že se strašně s učením unavil, 
že má přísnou paní učitelku 
a ta mi dala z počtů čtyřku. 
Říkal, že to do léta dohoní 
A tu sesli ze světa zprovodí. 
Tak to bylo o mých vnoučátkách. 
 
Lucie – 17 let 
Iva     - 15 let 
Danuška – 12 let 
Štěpán    - 11 let 
 
Babička Jarka – moře let!! 

 
                                                                                        Jarka Zvěřinová 
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Mladoboleslavským přátelům upřímně přeju překonání současných 

problémů a i s nimi se těším na shledanou při veřejné diskusi na 
Výstavišti  ve středu 20. dubna od 14.30 s názvem Co chcete vědět o 
duševních nemocech a s účastí zajímavých hostů. 

 
Dotazy a připomínky jsou vítány na dz.prima@centrum.cz 

Martina Přibylová 
3.3.2011 

 
 

Pozn. red.: Akce 20. dubna, o níž se v předchozím článku píše, se koná 
v Praze. Martina rozhodně neměla na mysli park Výstaviště v Mladé 
Boleslavi, i když i tam se některé akce – třeba Týdnů pro duševní zdraví – 
také s úspěchem konaly. 

 
* * * 

 
Na internetu se objevuje diskuse o tom, že pacient platí za jeden den 

pobytu v nemocnici více, než potrestaný ve vězení. Poplatek za pobyt 
v nemocnici, který má nově činit 100 Kč /1 den /1 osoba. Náklady na 
pobyt jednoho vězně ve věznici činí v ČR cca 900 Kč / 1 den/ 1 osoba. 
Tyto náklady platíme my všichni daňoví poplatníci. Jen velmi malou část 
z těchto 900 Kč vězeň občas uhradí. Pokud vězněný pracuje, odvádí dle 
zákona 32% z pracovní odměny na náklady výkonu trestu, nejvýše však 
1500 Kč/měsíc. Pokud vězněný nepracuje, odvádí 40% z důchodu, či 
částky, která mu na účet chodí z venku, opět nejvýše 1500 Kč/měsíc. 
Prostým dělením zjistíme, že pokud náhodou nějaký vězeň za pobyt ve 
vězení platí, je to 1500 Kč / 30 (v průměru) = 50 Kč /1 den / 1 vězeň. 

Redakce Klubka sotva může fundovaně posoudit, do jaké míry jsou tyto 
informace spolehlivé a přesné. Pokud by ale třeba jen část byla pravda, je 
to velmi smutné.       -k- 
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VÍTE, ŽE .. 
 
1. března 2011 představila značka ŠKODA své nové firemní logo na 
autosalonu v Ženevě. Nejdůležitější změna proběhla na hlavní části loga – 
okřídleném šípu, který bude v novém provedení podstatně větší a tím i 
lépe viditelný. Odstín zeleného okřídleného šípu se změní z dosavadní 
„přírodní zelené“ na svěží zelenou „ŠKODA green“. Vnější části pak 
zdobí chromový vzhled. Nápis „ŠKODA AUTO” se už nenachází v kruhu 
jako dosud. Zato je uprostřed nad logem umístěno jasně viditelné slovo 
„ŠKODA“. Nové logo bude i na vozech, a to od roku 2012, provedené 
v kombinaci černé barvy a chromu. 

Zdroj: ŠKODA Mobil, 1.3.2001 
-red- 

* * * 
 
PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Naše finanční situace je nadále vážná. Ale máme jednu dobrou zprávu. 
Jako úplně první se podařilo získat sponzorský dar od firmy NEON - 
LAK spol. s r.o., Ptácká 297, Mladá Boleslav. Děkujeme od srdce. 
Oborem činnosti NEON – LAK je provozování certifikované lakovny pro 
automobilový a jiný průmysl. Lakují tam kovové, plastové i jiné materiály, 
ručně i robotizovaně. Pokud máte nějakého známého podnikatele, který 
potřebuje právě tyto služby, směle doporučte NEON – LAK. Podrobnosti 
o firmě jsou na internetu http://www.neonlak.cz. 

 
Jménem rady pobočky ještě jednou děkuje 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
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NAŠE LITERATURA 
 
Lepší život 
 
Z posledních tvrdých let, která mě potkávala, jsem si přinesla víru a sílu 
v optimismus v lepší život. To, že štěstí se spojuje s věrností, že nedobré 
dělat dobré skutky, obdarovat člověka úsměvem, co nic nestojí. Chce to 
jen trochu trpělivosti poslouchat a komunikovat – to je můj životní smysl. 
Pak chci také psát pro lidi. Pro můj ročník a starší lidi, i když dost často se 
setkávám s radostnou událostí, že knihu přečetl dědeček i vnučka. Chtěla 
bych psát o všem a líp, psát s humorem, skládat básničky, natřásat na 
bálech sukničky, prostě milovat život. On totiž život je ten největší dar, co 
vám do vínku táta s maminkou dal… a jedeme dál….. 
 
 
Zamyšlení s básní 
 
Dost už bylo šedých dnů- 
dnů, kterých přinášela tvrdá zima, 
kdy tma padala na okna 
a všude bylo pusto a tesklivo. 
 
Sluníčko už brzy bude hřát, 
svět se rázem bude zdát. 
Paprsky rozzáří nádhernou krajinu, 
teplo pronikne v každičkou štěrbinu. 
 
Už nikdo doma nechce být, 
ven pospíchá každý slunko pozdravit. 
Přivítat se s novým jarem, 
Zpívat, tančit se svým druhem. 
 
 
                                                                       Jarka Zvěřinová 
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Ve světě i u nás jsou analytické firmy zaměřené na audity efektivity v komerčních i 
státních firmách. Pracují "zdarma" - za odměnu si berou procenta z uspořených 
peněz. Uspoří až 25 procent výdajů - při zachování stávajících výkonů. Proč stát - 
tedy ministerstva a státní orgány takové firmy neosloví a nezadají jim studie, kde a 
za co ušetřit? Náklady by byly nulové, finanční efekt zaručený. O plýtvání už 
máme kuriózní svědectví z ministerstva dopravy, kde desetitisíce měsíčně stálo 
jen zalévání květin. Jako kdyby úředník neměl už sílu zalít kytku na svém okně. 
Nesmyslných činností státu bychom našli opět tisíce. Je třeba je pojmenovat a 
skoncovat s nimi. 
 
Důležité jsou i příjmy 
Moderní stát nejraději vybírá peníze formou daní. Svůj majetek ovšem prodává či 
pronajímá obvykle za nízkou a netržní cenu. Myslím, že bychom našli ovšem 
stovky nemovitostí či pozemků, které stát dokonce nechává ladem a ještě platí za 
jejich údržbu. A teď neříkám: prodejme ten majetek - naopak - najděme nájemce, 
kteří majetek zvelebí a budou ještě platit. Jak je možné, že šéfové státních či 
polostátních firem berou miliony ročně? V čem jsou tak výjimeční, když většinou 
úřadují v téměř monopolních firmách ? Proč stát nehledí na zvýšení ziskovosti 
těchto firem a tyto zisky nevybírá? A nedělám si legraci, stát nečerpá zisky ze 
státních firem (např. Budvar). Je šílené, že stát dodnes nedaní sázky. Sázkové 
firmy sice mají odevzdávat procenta na veřejnoprávní účely, ale víme, jak to 
v praxi vypadá. Peníze se přelévají od party k partě. Bezesporu by bylo fajn, kdyby 
stát uměl vybrat peníze - ale vidíme, že například hejtman Palas vládne až 
stomilionovým majetkem, který neumí vysvětlit, a na který si legálně nikdy vydělat 
nemohl a s finanční policií to ani nehne. Zdanění nelegálně nabytého majetku je 
celosvětově osvědčená a praktikovaná věc - proč to samé nefunguje u nás, není 
záhada - zapadá to do výše uvedených faktů. 
 
Šetřit se musí. Pokud ale vláda chce, aby se lidé obětovali za zlodějny druhých, 
měla by je o peníze žádat méně arogantně. Měla by padnout na kolena a o peníze 
své občany s pokorou prosit. 
 

Tomio Okamura –autor je podnikatel a hlásí se k politické pravici 
Zdroj: internet, vybral mb, redakčně zkráceno, plný text je u nás k dispozici 
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Z REGIONU 
 
Archeologové ukončí všechny své výzkumy na staveništi podzemního 
parkoviště  na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi nejpozději do 
15. dubna. Stavba bude podle možností a klimatických podmínek probíhat 
intenzivně i například v odpoledních a podvečerních hodinách s cílem 
splnit termíny a také co nejrychleji ukončit ztížené podmínky života lidí v 
okolí stavby. 
 

* * * 
 

Návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2011 zastupitelé 
projednají ve čtvrtek 10. března. Návrh rozpočtu je již vyvěšen na úřední 
desce magistrátu. 
 

* * * 
 

Strážníci městské policie v sobotu 26.2. v ranních hodinách kontrolovali 
placené parkoviště na třídě Václava Klementa. Náhle vedle nich zastavilo 
vozidlo, ze kterého vystoupila řidička s dotazem na cestu do Mratína. 
Když ji hlídka požádala, aby si přeparkovala, odpověděla, že neumí řídit a 
začala se chovat velice zmateně. Doklady měla sice v pořádku, ale uvedla 
strážníkům, že přijela z Kolínska a že trpí psychickými problémy a již 
v minulosti se léčila v Kosmonoské léčebně. Po konzultaci s manželem 
postižené a s lékaři zařídili strážnici převoz ženy do léčebny a vrácení 
vozu jejímu manželovi. 
 
Připomínáme důrazně, že duševně nemocný při akutních potížích nebo při 
ovlivnění silnější dávkou léků za volant nesmí. Ohrožuje tím sebe i své 
okolí. Na druhé straně odebírání řidičského průkazu kvůli duševní nemoci 
bez skutečně vážného konkrétního důvodu je protiprávní. 

 
Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách 

statutárního města Ml. Boleslavi 
http://www.mb-net.cz 

-red- 
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Tomio Okamura – Jak to vidím já 

 
Argumenty a fakta, která zazní nížeji, nejsou nová, ani objevná. Jen se zdá, že 
hlavně na vládě, se nad nimi nechce nikdo zamýšlet. 
 
Je krize....  
Ano - ale, který z úředníků, lékařů nebo policistů ji zavinil? Celosvětovou krizi 
rozpoutaly chamtivé a nepoctivé finanční ústavy a ratingové firmy. Do nepoctivých 
praktik byli namočeni světoví finanční hráči, někteří i s pobočkami či působností 
v České republice. V rámci krize se mnohé banky po celém světě dostávaly do 
ztrát - české pobočky jsou ale v neustálém zisku, který posílají od počátku krize 
mateřským společnostem do zahraničí. Češi tak mj. pokrývají ztráty způsobené 
jinde a jinými. Státní zaměstnanci se těžko smíří s tím, že oni budou platit za 
podvody v nejbohatším podnikatelském oboru. 
 
Stát má dluhy 
Ano - otázka proč je má, je na knihu. Řekněme si poctivě, že tu jsou dvě hlavní 
příčiny - rozkradení, v lepším případě téměř rozdávání stamiliardového majetku za 
vlády pravice. A neúsporné hospodaření. Neúsporné hospodaření i za vlády levice 
v dobách, kdy jsme mohli šetřit na zlé časy. Případně sanování škod po minulých 
vládách a pokračování ve "zlodějnách" u veřejných zakázek. Školníci z Uherského 
Hradiště stěží pochopí, proč politici, kteří figurovali u rozkrádání majetku a příjmů 
státu, teď chtějí náhradu škody po nich. 
 
Stát musí šetřit.  
Ano - s tím se ztotožní každý, věřím že včetně stávkujících, ale s důrazným 
dovětkem - užiteční a pracující lidé by měli být o peníze obíraní až na posledním 
místě. Utrácení státu a veřejných institucí za nesmyslné, předražené projekty či 
nesmysly je bezpříkladné. Příkladů bychom našli tisíce a v řádu stovek miliard 
v rámci posledních dvou desítek let. Jen z posledních dnů si vzpomeňme na 
několik perliček: 
- Nemocniční nákupy nepoužitelných teploměrů , které mají odchylku až 2 stupně 
po pěti tisících Kč, (zatímco nejpřesnější papírový je za pětikačku). 
- Zápalné šňůry s dvouletou expirací nakoupené v množství na 225 let za 40 mil 
korun. 
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- Zpráva NKÚ: Nejméně polovina z každoroční státní dotace ve výši 50 miliard se 
na silnicích a dálnicích utrácí za stavby, které jednak bývají předražené a jednak 
nemají žádný ekonomický  efekt. 
Ekonom a člen národní ekonomické rady vlády Pavel Kohout pro Hospodářské 
noviny prohlásil: "Pokud by se zakázky (veřejné) lépe vypisovaly a organizovaly, 
ušetřené peníze by smazaly většinu schodku státního rozpočtu." 
 
Státní rozpočet neprojedli důchodci 
Z výše uvedeného si troufnu odvodit ještě jeden podotek - dluh není tak velký 
proto, že by ho projedli důchodci, nezaměstnaní nebo matky s dětmi. Je velký 
proto, že, co šlo, to se nesmyslně utrácelo a rozkrádalo. Pokud jde o dávky těm, 
kdo nepracují, přestože by mohli, dávala je dlouhá léta svorně pravice i levice. Ani 
tu nenesou odpovědnost  zdravotní sestry s hasiči. Nejsou to sociální dávky, které 
ruinují stát. Jsou to miliardy na konsolidaci bank nebo ztrátových železáren. Je to 
veřejná podpora mnohých "velkopodnikatelů". Největší "sociální dávky" dostávají 
bohatí podnikatelé formou dotací a můžeme říct, že čím bohatší, tím více dokážou 
na nejrůznější nesmyslné "EU projekty" ukousnout. Tváříme se, že dnes jde 
ponejvíc o evropské peníze - ale to je přece nesmysl - jde o naše peníze, které 
jsme do EU poslali a vrací se zpět z většiny jen vyvoleným. 
 
Nedůvěryhodní spořílci 
Na garanta úspor se pasoval Miroslav Kalousek ověnčený skandály 
z předražených nákupů na ministerstvu obrany. Ten politik, který léta spoluvedl i 
vedl KDU - ČSL odpovědnou za ministerstva, kde se rozkrádalo nejviditelněji - 
tedy na obraně a dopravě. Ten ministr, který dnes přijímá úředníky vyhozené pro 
podezření z korupce z jiných ministerstev. Nepopularita pana ministra není daná 
tím, že chce šetřit. To je jen zbožné přání. Je daná tím, že lidé mají pocit, že vodu 
káže ten, kdo přes desítku let pil víno. A nemám na mysli alkohol. 
 
"Plošně škrtat umí i cvičená opice" 
Problém v popularitě úspor je daný také plošnými a nepromyšlenými škrty - 
viditelná je snaha bezhlavě uspořit, ber kde ber. Když se spoří v moderní firmě, tak 
šéf nemůže dát příkaz uspořte na všem a všude tolik a tolik, bez ohledu, co se 
stane. První na řadě je analýza, audity stávajícího stavu, s rozborem následků 
budoucích úspor. Úspory nesmí ohrozit efektivitu firmy, ale naopak ji posílit. 


