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V životě se dočkáme odměny podle toho, 
jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. 

 
Earl Nightingale 
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Otevřený dopis RV NRZP ČR 
 předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi 

ve věci zákonů tvořících sociální reformu 
 
 

Vážený předsedo vlády,  
 
obracíme se na Vás v souvislosti s návrhy zákonů tvořících tzv. „sociální 
reformu“, které dne 14. 4. 2011 předal pan ministr Jaromír Drábek 
k projednání do Legislativní rady vlády. Tímto okamžikem se tyto 
předlohy zákonů de facto stávají návrhy vládními.  
 
Vážený pane předsedo vlády, zásadně protestujeme proti způsobu jejich 
přípravy, projednání i vypořádání připomínek k nim. Přestože se jedná o 
principiální systémové změny, nebyly předloženy k projednání věcné 
návrhy zákonů. Tím se stalo, že zákony vykazují zásadní pochybení, 
rozpory a nejsou akceptovány odbornou ani laickou veřejností. 
Vypořádání připomínek jednotlivých připomínkových míst neproběhlo 
standardním způsobem. Většina připomínek, vzešlých z připomínkového 
řízení nebyla vůbec vypořádána. Návrhy zákonů byly do Legislativní rady 
vlády předloženy se zásadními rozpory s řadou rezortů – MMR ČR, MD 
ČR, MŠMT ČR, MV ČR a dalšími. Je samozřejmé, že nebyly vypořádány 
ani zásadní připomínky dalších míst včetně NRZP ČR.  
 
MPSV ČR především neakceptovalo naše zásadní zpochybnění 
následujících návrhů: 

- zavedení sociální karty jako karty platební, 
- poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče, na rozdíl od 

současnosti, kdy je příjemcem osoba závislá na péči,  
- nový způsob posuzování míry závislosti na péči – 10 oblastí, 
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  Projekt Zdravé město, 
který v Mladé Boleslavi funguje již sedm let, má od minulého týdne novou 
patnáctičlennou komisi. Následovat ale budou i další změny. Kromě 
nového loga plánuje vedení města i změnu zajímavých akcí. „Dohodli 
jsme se, že začneme s projektem pracovat jinak a zcela od začátku,“ řekl 
v pátek 29.4. na tiskové konferenci náměstek primátora Dan Marek, „Také 
bych chtěl pozvat všechny občany na Fórum Zdravého města – kulaté 
stoly, která se koná 2. června. Projekt Zdravé město je totiž také o 
komunikaci s občany, proto bych byl velmi rád, aby lidé přišli. Tato akce 
se bude konat ve Vzdělávacím centru na Karmeli od 16 do 18 hodin. Bližší 
informace ještě včas zveřejníme.“ 
 

-red- 
Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách 

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

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z března 

 
1.   Db4  hrozí mat příštím tahem  De1. 
 
1. … Jd3  2. Jc4-d2 (dvojšach) mat 
1. … Sxc4  2. Dxc4  mat 
1. … Vxf3  2. xf3  mat 
1. … Jf4  2. Jf3-d2  mat 
 
Nová úloha je od V. Krivenka, Pervomajskij, tehdy SSSR. 

vybral - MV- 
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Ptá se paní Lucka přítelkyně: „Co dělá tvůj manžel?” 
„Obchoduje s lehkým topným olejem.” 
„A vynáší mu to?” 
„Jo. Naposledy mu to vyneslo patnáct let nepodmíněně!” 
 
Jak z ženského mozku uděláte hrášek? 
Vezmete ho, zvětšíte a obarvíte na zeleno. 
 
Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou? 
Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný den. 
 

Čtenáře opět zdraví Přádovi 
 

* * * 
 
Vybouchnul Černobyl.  
Byla to taková rána, že to probudilo Lenina v Mauzoleu a neznámého 
vojína, který je pohřben u kremelské zdi. 
Lenin povídá: „To byla ale šlupka, co?!“ 
a neznámý vojín: „Was ist das slupka?“ 

DK 
 
„Tak se prý přestanou vyrábět postele, už nejsou potřeba.“ 
„???“ 
„Umělci spí na vavřínech. 
Politici mají ustláno na růžích. 
Opozice nespí. 
Lid bdí. 
Vojsko je na stráži. 
Zbytek sedí.“ 

HB 
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- náš požadavek, aby finanční základnou pro dávky OZP nebyl rok 

2010, ale rok 2009, tedy ještě před krácením dávek, 
- zrušení některých kompenzačních nástrojů pro podporu mobility 

OZP, 
- zásadně nesouhlasíme s vázáním přiznávání průkazky ZTP 

s přiznáním příspěvku na péči či mobilitu. 
 

Vážený pane předsedo vlády, jako představitelé organizací osob se 
zdravotním postižením se na Vás obracíme s výzvou, aby se co nejdříve 
uskutečnilo Vaše setkání s představiteli NRZP ČR. Předložené návrhy 
zákonů významným způsobem mění filozofii podpory osob se zdravotním 
postižením v ČR a neodpovídají nejen mezinárodním Úmluvám, ale ani 
tradici ČR.  
 
V Praze 21. dubna 2011  
 
 

Za NRZP ČR: Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

 
Pozn.red.: Výše uvedený dokument zásadní důležitosti otiskujeme bez 
jakýchkoliv úprav, pouze jsme jej graficky přizpůsobili formátu našeho 
časopisu. 
 
NRZP ČR podpořilo otevřeným dopisem premiéru Nečasovi i Evropské 
fórum zdravotně postižených (European Disablity Forum, zkráceně EDF). 
Plný text dopisu Yannise Vardakastanise, předsedy EDF je k dispozici u 
nás v klubovně. 
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ANTIPŠTROS – DUBEN 2011 

 
V Národní technické knihovně se letos již po dvanácté uskutečnil 

jednodenní veletrh neziskových organizací NGO Market pořádaný Nadací 
Fórum 2000. 29.dubna se zde představilo celkem l52 vystavovatelů 
s nejrůznějším zaměřením. Z našich organizací se  zúčastnili Fokus Praha 
a Vysočina, Green Doors, Vida, Kaleidoskop (programy pro klienty 
s poruchou osobnosti), Bohnická divadelní společnost a Studio Citadela. O 
mnohém jsem se tu poučila, zájemcům příští ročník doporučuji.  

15.ročník výstavy NON HANDICAP na Výstavišti v pražských 
Holešovicích, který je ovšem zacílen na skupinu zdravotně postižených, 
snad kvůli velikonočním svátkům vzbudil menší zájem i ve srovnání 
s loňským rokem. V rámci doprovodného programu se ve středu 20.dubna 
diskutovalo o duševních nemocech. Asi 25 účastníkům, až na výjimky 
uživatelům, se věnovali tři hosté. T. Benešová z terénního týmu 
boleslavského Fokusu vyprávěla o pomoci klientům i situaci v Mladé 
Boleslavi. Její klientka E., novopečená maminka, až dojemně oceňovala 
podporu a pomoc ze strany Fokusu. M. Zeman z krizového oddělení 
pražského „Ondřejova“ seznámil posluchače jak s činností svého 
pracoviště tak s programy Denního sanatoria pořádanými pro mladé 
uživatele. Hlavní pozornost účastníků se ale soustředila na ředitele 
bohnické léčebny MUDr.M. Hollého, který byl dotazován nejen na 
poměry v léčebně, ale i na obecné otázky psychiatrie a zdravotnictví. 
Oceňujeme nejen jeho účast na akci a trpělivé zodpovídání všech dotazů, 
ale i  zřetelnou snahu otvírat prostor léčebny a rozšířit kontakty této 
stigmatizované instituce s veřejností. Pořadatelé upřímně děkují všem 
hostům, spolupracovníkům i účastníkům besedy. Ráda bych ještě uvedla 
některé zajímavé momenty: Při úvodní „anketě“ vyjádřili přítomní největší 
zájem o téma „duševně nemocní a okolní svět“. Dlouholetá klientka 
Fokusu Lenka přišla pečlivě připravená a přednesla různé kritické 
připomínky, které pobouřily paní na vozíku z protějšího stánku a přijela 
k nám obhajovat zájmy vozíčkářů. (Ale myslím, že i tento konflikt měl 
smysl.) Živé reakce vzbudil dotaz sociálního pracovníka ze sdružení 
Asistence, jestli je možné, aby zaměstnávali „naše lidi“ jako asistenty. 
Jednoznačná shoda: To je naprosto individuální.  
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Z REGIONU A Z KULTURY 
 
Kytaristka a zpěvačka Hana Prskavcová, kterou jsme si mohli poslechnout 
u nás klubovně na naší akci 5. března nás upozornila telefonicky, že 
během Muzejní noci v Mladé Boleslavi vystoupí dne 20.5. v galerii 
Templ. Děkujeme za upozornění. Jménem Hany Prskavcové zveme 
všechny, komu se její vystoupení líbilo i ty, kteří si jej v březnu nechali 
ujít a budou mít nyní šanci to napravit.  
 
O pouhý týden později, v pátek 27. května, se v Mladé Boleslavi již 
podruhé koná, opět pod záštitou primátora Raduana Nwelatiho, Noc 
kostelů. Program zahájí v 18:00 ekumenická bohoslužba, otevřena bude 
městská vyhlídková věž i věž kostela sv. Jana Nepomuckého. Chystá se 
koncert řeckokatolického chrámového sboru i varhanní koncerty, na 
Karmeli budou v půlhodinovém taktu začínat organizované prohlídky 
bývalého piaristického kláštera. Stejně jako v loňském roce se můžete těšit 
na poutavé přednášky Karla Herčíka - v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
v kostele sv. Bonaventury a v kostele sv. Havla. Poutnický pas bude 
tentokrát možné nechat orazítkovat na celkem osmi místech - mimo 
uvedené kostely ještě ve Sboru českých bratří a v modlitebnách Jednoty 
bratrské, Českobratrské církve evangelické a Církve československé 
husitské. Podrobný program naleznete na www.nockostelu.cz. V průběhu 
této celostátní akce bude otevřena i galerie Sbor českých bratří od 18.00 
do 22.00 hodin. 
 
Beseda o dobrovolnictví se chystá v Mladé Boleslavi v rámci Evropského 
roku dobrovolnictví ve středu 18. května ve Vzdělávacím centru Na 
Karmeli. Od 11:00 do 12:30 je připraven program pro školy, od 16:30 do 
18:00 pro veřejnost. Akci společně pořádají Dobrovolnické centrum při 
magistrátu města Mladá Boleslav, mladoboleslavské pracoviště 
TyfloCentra Praha, o. p. s. a Dobrovolnické centrum při Oblastní 
nemocnici. Akce proběhne za podpory Zdravého města Mladá Boleslav. 
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TROCHU VÍCE HUMORU NA ZLEPŠENÍ NÁLADY 
 
Baví se dvě přítelkyně: „A jak jsi na tom s tím tvým?” 
„Dobře, už jsme se bavili o manželství. Řekl, že má ženu a dvě děti!” 
 
„Na co máš v kabelce tu koňskou podkovu? Snad ji nenosíš pro štěstí?” 
„A pro co jiného? Při dnešní bezpečnostní situaci už jsem s ní dvěma 
otravům večer rozbila hlavu!” 
 
Co je největším nepřítelem ženy po padesátce? 
Zrcadlo. 
 
Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy náhle 
ozve: „Stát!” 
Žena se zastaví. 
„Lehni!” 
Žena si lehne. 
„Plaz se!” 
Žena je strašně ustrašená, a tak se začne plazit. 
Po chvíli se nad ní někdo skloní a s lítostí se zeptá: „Paní, je vám špatně? 
Já tu sice cvičím svého psa, ale mohl bych skočit pro doktora!” 
 
Jedna žena povídá druhé: „Dnes jsem měla záchvat velkomyslnosti, 
darovala jsem jednomu rošťákovi 50 Kč.” 
„A co na to váš manžel?” 
„Poděkoval a šel do hospody.” 
 
Jaký je rozdíl mezi ženou a mouchou? 
Moucha otravuje jen v létě a můžete ji kdykoliv zabít. 
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A ještě závěrečné hodnocení paní Aleny z Kolumba: „ Byla to užitečná 
akce, protože jsme se dozvěděli to, co bychom se jinak nedozvěděli“. O 
změnách v legislativě se dozvíme 1.června na Psychiatrické klinice, kde 
vystoupí JUDr. J. Hutař, právník z NRZP ČR.¨ 

 
Na shledanou v červnovém Klubku se těší Martina Přibylová, 

(dz.prima@centrum.cz) 
1.5.2011 

 
 

 

Z Prahy přišla smutná zpráva, že 
14. dubna zemřel ve věku 81 let 

 
MUDr. Pavel Baudiš, CSc. 

 
Jako dlouholetý pracovník Psychiatrického centra 
Praha podporoval rozvoj komunitních služeb pro 
duševně nemocné, zejména sdružení FOKUS. V 90. 
letech byl předsedou Rady sdružení pražského 
FOKUSu a řadu let řídil i Správní radu Centra pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Po odchodu do výslužby 
se soustředil na činnost ve výboru České psychiatrické 
společnosti JEP. Mezi lékaři byl oceňován pro svoji 
velkou pracovitost a široký rozhled v oboru, především 
znalosti statistických údajů a právní problematiky. 

Čest jeho památce. 
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Předseda pobočky děkuje a informuje 

 
Situace u nás je stále komplikovaná a musíme sledovat zároveň více 

důležitých věcí. Co se týče financí, snad jsme už z nejhoršího venku. 
Děkuji paní PhDr. Darje Kocábové za finanční dar. Dalším naším 
sponzorem, kterému také patří upřímný dík nás všech, je firma CENTR 
PCO v.o.s. (jde o provozovatele pultu centrální ochrany se sídlem v Mladé 
Boleslavi, v Šmilovského ulici 219, podrobnosti jsou na webu 
www.centrpco.cz), jmenovitě děkujeme panu Průškovi, spolumajiteli. 

Dále také mohu dnes veřejně poděkovat zastupitelům města i 
úředníkům odboru školství, kultury a tělovýchovy za grant, který nám 
umožní uhradit nájemné. Termín na předání vyúčtování bude letos 
přísnější, musíme jej hlídat, abychom neztratili důvěru, kterou k nám 
radnice má. Další žádost projednává odbor sociálních věcí a lze si jen přát, 
že budeme úspěšní i zde. Neuspěli jsme s žádostí o pomoc od města 
Kosmonos, respektujeme však důvody, které k tomu vedení sousedního 
města vedly. 

Za důležité považuji, že zůstala plně zachována kontinuita práce 
sobotních „velkých“ klubů. Vystoupení klinického psychologa PhDr. 
Červinky z PL Kosmonosy 2.4. bylo výborné a jediné, čeho lituji, je že 
možnosti pobesedovat s odborníkem, který u nás zatím dosud nevystoupil, 
nevyužilo více zájemců. 

Zdravotně postižení přátelé s jinými druhy postižení pro nás zůstávají 
přímo strategickými partnery (i přes přetrvávající rezidua pověry 
zastávané např. i slavným americkým generálem Pattonem, že duševně 
nemocný je jen simulant, kterému ve skutečnosti prý vůbec nic nechybí). 

Jsem upřímně rád, že kontakty tohoto druhu se posilují, i když nás 
k tomu přinutily záměry vlády s tzv. „sociální reformou“, která i v nás 
vzbuzuje vážné obavy. Podpořili jsme petici NRZP ČR tak, jak to jen bylo 
možné.  
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Setkali jsme se přitom i s případem, kdy tato petice nebyla podepsána 

ze strachu, že by se signatářům petice mohli státní úředníci mstít 
šikanováním. Respektovali jsme demokratické zásady a nikoho nenutili 
podepsat, pokud on sám nechtěl. Ale je třeba řici nahlas, že to (téměř 22 
let po převratu) leccos napovídá o tom, jaké jsou v tomto státě poměry. 
Děkuji těm, kdo se podepsat nebáli nebo obavu dokázali překonat. Pokud 
se nás bude bránit co nejvíce, vrchnost se k nám všem bude chovat slušněji 
a už vůbec si už nedovolí nikoho šikanovat. Nejhorší by bylo jen nečinně 
vyčkávat, co se na nás nedobrého chystá. 

Co se týče mne samotného, zdá se, že mé osobní záležitosti už mi 
nedávají tak zabrat, jako tomu bylo dříve, a tak mohu věnovat více 
pozornosti práci naší pobočky. Pokud o to bude zájem a pokud se 
shodneme na tom, že by to bylo přínosem, mohl bych zavést v naší 
klubovně i své vlastní pravidelné „úřední hodiny“. V úvahu samozřejmě 
přichází čas až po mé pracovní době u mého zaměstnavatele.  

Záměr rozšiřovat naši členskou základnu i okruh třeba jen 
příležitostných návštěvníků naší klubovny trvá. Zájem Vás všech o naši 
práci je nám, funkcionářům naší pobočky, tou nejlepší odměnou. Ochotně 
uvítáme nové lidi i nové nápady, jak naši činnost vylepšit. 

 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

RNDr. Jan Bázler 
 

 


