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ANTIPŠTROS aneb co se děje ČERVENEC 2011 

 
Okurková sezóna nám zřejmě nehrozí ... 

 
Víte, že příjemce invalidního důchodu nemá nárok na dávky v hmotné 

nouzi? Já jsem se to dozvěděla v souvislosti s obavami lidí se zdravotním 
postižením z plánovaného zvyšování spoluúčasti pacientů, poplatku za den 
hospitalizace na 100 Kč (tedy o 67 %) a rozdělování zdravotní péče na 
standard a nadstandard. Zatímco ministr Drábek projevil alespoň 
částečnou ochotu jednat s příslušnými neziskovými organizacemi a 
dokonce v některých dílčích otázkách ustoupit, ministerstvo zdravotnictví 
se zatím prostě „nebavilo“. Národní rada osob se zdravotním postižením 
proto 28. června uspořádala přímo na prostranství před ministerstvem 
happennig s názvem „Pane ministře, mluvte s námi!“, doprovázený 
transparenty, názornými ukázkami standardu a nadstandardu i písemnou 
výzvou k diskusi o riziku nedostupnosti péče pro některé skupiny občanů. 
Myslím, že závěrečné vyjádření předsedy NRZP ČR V. Krásy směrem k 
ministru MUDr. Hegerovi, který po měsících mlčení přišel mezi stovku 
účastníků, bylo zcela přesné: „Vy nerozumíte sociální problematice a pan 
ministr Drábek té zdravotní!“ Z chování pana ministra vyzařovala jistá 
nadřazenost a dobře známý obecný, „globální“ pohled, který vylučuje 
cokoliv individuálního. Nejprve jsme vyslechli delší projev o korupci ve 
zdravotnictví, kterou je nutné odstranit i plány na aukce pro dodavatele 
léků (která nám patrně rozbije každou individuální medikaci). Nedovedu si 
představit, jak by pacienti mohli ovlivnit korupci mezi dodavateli a 
zdravotními zařízeními. Některé argumenty pana ministra vzbuzovaly u 
přítomných doslova nevěřící úsměv. Následovala diskuse a dotazy.  
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DOBRÁ ZPRÁVA PŘED UZÁVĚRKOU 
 

V druhém kole rozdělování státních dotací na sociální služby nám 
MPSV náš letošní příděl dost podstatně navýšilo (rozumí se ve srovnání 
s částkou z prvního kola, oproti loňsku jsme se určitému – avšak nyní již 
snesitelnému – škrtu nevyhnuli). Zatím jde o informaci z internetu, později 
přijde oficiální rozhodnutí a peníze na účet. Můžeme tedy opět rozšířit 
svou činnost (nejspíše až po obvyklém prázdninovém omezení) na plné 
obrátky. K tomu ovšem potřebujeme zájem našich členů, příznivců a 
návštěvníků o naše aktivity. Sledujte časopis a nástěnku, nebojte se zeptat 
se paní Hejnové. Už teď ale můžeme všechny upozornit, že v sobotu 3. 9. 
(v 10:00) začíná další série „velkých“ klubů. Jejich program vyjde 
v některém z příštích čísel. Přijďte v hojném počtu! 

Peníze použijeme na vše potřebné, ale v první řadě na odměnu těm, kdo 
u nás pracují. Je krásné a ušlechtilé, pokud někdo pracuje zadarmo nebo za 
symbolickou odměnu. Nemělo by se to ale stát obecným pravidlem, 
zejména ne tehdy, když peníze už jsou. 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z května 
 
1.   Ke4  hrozí mat příštím tahem Je3. 
1. … Ve5!  2. Kxe5 mat 
1. … Vxd4!  2. Kxe4 mat 
1. … Dg1  2. Vxg1 mat 
(Černý nesmí použít k obraně střelce na b2, odkryl by svého krále.) 
 
Nová úloha je od Václava Kotěšovce, Praha. 

vybral - MV- 
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DALŠÍ ZPRÁVY Z REGIONU 
 
 
Od 20. července v Mnichově Hradišti funguje takzvané kontaktní 
pracoviště úřadu práce, které organizačně spadá pod krajskou pobočku 
v Příbrami. Nové pracoviště je určeno pro obyvatele s bydlištěm na 
Mnichovohradišťsku a Bakovsku.  
 
Na Staroměstském náměstí i na prahu léta pokračuje stavba podzemního 
parkovacího domu. Až v průběhu stavby se totiž ukázalo, že finální strop 
parkovacího objektu bude nutné provázat armaturami se vstupní kopulí 
nad ním, která není součástí stavby parkovacího domu. Proto je nutné 
stavby stropu a kopule provázat a tím se i dokončení hrubé stavby 
oddaluje do období na přelomu července a srpna. 
 
První seniorská Petropavelská pouť se 29. června konala v atriu Domu 
s pečovatelskou službou v bývalých Žižkových kasárnách v Havlíčkově 
ulici. Pouť pořádala společnost For Senior MB ve spolupráci s Městským 
klubem seniorů. Diváci zde mohli vidět i vyzkoušet pouťové atrakce 
naších babiček a dědečků. 
 
ŠKODA AUTO a.s. vydala doporučení, jak řešit deset nejčastějších 
komplikací s vozem při cestě na dovolenou. Odborníci z naší automobilky 
na základě informací od AČR (Autoklub České republiky) připravili pro 
všechny tuzemské motoristy přehled nejčastějších komplikací, ke kterým 
může s vozidlem na cestách dojít a rovněž doporučení, jak si v případě 
nenadálé situace počínat. 

 
-red- 

Zdroj a podrobnosti: internet, oficiální stránky města Ml. Boleslavi 
 www.mb-net.cz 
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Neslyšící paní, která se obává několikaměsíční hospitalizace, paní 
s Parkinsonem, která nemůže sehnat svůj lék, paní s viditelně 
zdeformovanýma nohama, které nezbývá, než polovinu svého výdělku při 
„chráněné práci“ nechávat zaměstnavateli ... Odpovědi přinášely 
informace, že ze spoluúčasti nejsou přípustné žádné výjimky a kdo není 
spokojen s péčí, ať si stěžuje. 

Odvážila jsem se zeptat na neexistující koncepci oboru psychiatrie, na 
nereálnou „politiku jednoho léku“ u antidepresiv a poukázat na to, že 
pacienti bohnické léčebny mají hlad. Odpovědi byly vyhýbavé – a kdo 
není spokojený se stravou, ať si stěžuje. Když jsem se zmínila o platbě za 
nadstandardní ubytování při hospitalizaci svého těžce nemocného manžela 
(zcela oficiální), pokáral mě pan ministr, že dávám úplatky. Nakonec jsem 
se dozvěděla, že zákon o dlouhodobé péči, který se duševně nemocných 
bude nepochybně týkat, je v kompetenci MPSV a spolupráce MZ bude 
řízena náměstkem ministra Vítězslavem Vavrouškem. 

Spoluúčast tedy nepřipouští výjimky – hlavně ale, že se zbavíme 
korupce. Profesor Švejnar nazval tuto vládu „orgánem nedůvěry“. 

Nezbývá, než abychom si v nadcházejícím létě přáli aspoň přívětivé 
počasí. 

Martina Přibylová 29.6.2011 
dz.prima@centrum.cz 

* * * 
 
Z myšlenek prof. Františka Koukolíka 
 
Proč jsou takoví 
Snad každý z nás se během svého života více nebo méně, dříve nebo 
později, setkal s tvůrci a vykonavateli zla. Spousta z nich uniká a unikne 
spravedlnosti. Nejde jen o masové a sériové vrahy plnící masové sdělovací 
prostředky. Jde o ty politiky, vysoké důstojníky policie, armády a tajných 
služeb, jimž se říká "lidé toužící po krajní moci". Historickými příklady 
byli Himmler a Berija. A nedávným příkladem Saddám Hussajn. Jde také 
o tuneláře, kteří ukradnou tisícům lidí jejich celoživotní úspory. 
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Setkáváme se s nimi na všech úrovních řízení. Mezi právníky, soudci, 
lékaři, učiteli i mezi knězi. Setkáváme se s nimi v rodinách. Všude, kde 
jde o moc. Čím se tito lidé odlišují od lidí jiných? 
V plně vyvinuté podobě tito lidé neznají výčitky a nemají svědomí. 
Nevědí, co je strach ani úzkost. Jsou suroví a bezcitní. Slzy, které tečou po 
tváři mučené lidské bytosti, jsou jenom takové kapky tekutiny. Styl jejich 
života je parazitní. Jsou patologičtí lháři a geniální manipulátoři. Trvale 
potřebují podněty zvenčí, jinak se nudí. Jestliže se chovají kriminálně, jsou 
kriminálně univerzální, to znamená, že se dopouštějí všech druhů zločinů. 
Obvyklá bývá kriminalita v dětství i v průběhu dospívání. Ale daleko 
větším sociálním problémem bývají lidé, u nichž tyto vlastnosti nejsou 
vyvinuty všechny. Právě mezi nimi se často setkáváme s oněmi lidmi 
bažícími po krajní moci. Dokonale předstírají duševní normalitu. Za 
bezcitnost a surovost u chlapců odpovídají geny, na dalším se podepisují 
odchylky nitroděložního vývoje mozku. Mohou být zapříčiněny například 
kouřením matek v těhotenství v rozvinutém světě a hladověním matek ve 
světě rozvojovém. Svůj díl mají také porodní a poporodní poranění mozku. 
Ale snad ze všeho nejdůležitější je surová, chladná, necitelná, antisociální 
výchova a život v surovém, chladném, necitelném, antisociálním prostředí. 
Obecně řečeno nějaký druh deprivace. Proto jsme tyhle lidi nazvali 
deprivanty. Jejich společným znakem je touha po moci, potřeba moci, 
taková, že připomíná závislost na drogách. Proč? Moc je totiž velmi 
sladká. 
Už před stoletími řekl klasik, že moc je nejsladší tam, kde blb poroučí 
moudrému a mrzák zdravému. Existuje proti nim obrana? Na běžné 
občanské úrovni jediná: Rozlišíte-li takového člověka, poznáte-li ho, pak 
nevstupujte do kontaktu bez ohledu na jeho nebo její půvaby a movitost. A 
jestliže už v kontaktu jste, utečte. Nevkládejte, nevysvětlujte, neinvestujte, 
utečte. Každé jiné řešení vás bude stát daleko víc. A co s mocnými 
deprivanty? Dějiny a současnost ukazují, jak je to těžké. Snad může 
pomoci výchova ke kritickému myšlení, ale to je krutá práce na celý život, 
stejně jako výchova k autonomii osobnosti. Možná, že pomůže vývoj 
nemechanické demokracie, ale to je spíš ideál než skutečnost. 
 

Zdroj: Česká televize, pořad „Jádro“ 
záznam vystoupení na internetu 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 

 
Papaláš 

 
Slovníky vydané za komunistů výraz papaláš neuváděly, slovník Co ve 
slovnících nenajdete, vydaný v 90. letech, papaláše má. Což je paradoxní, 
to slovo se podstatně víc používalo za komunistů než dnes; autor sám 
přiznává, že dokonce naivně soudil, že s koncem komunismu zmizí 
z našeho jazyka kromě mnoha jiných i výraz papaláš. Bohužel, slovo 
papaláš žije, protože nevymřeli papaláši a jejich papalášské chování. 
 
Dušan Šlosar v knížce Jazyčník, píše, že papaláš je "posměšný název pro 
povýšeného, neoblíbeného vyššího funkcionáře". Michal Novotný dodává, 
že k tomu, abychom politika označili za papaláše, by ještě mělo být 
přítomno zneužívání postavení. Takové to nestydaté ježdění za 
soukromými záležitostmi se zapnutým majáčkem na služebním autě. Nebo 
kupování pozemků, o kterých díky své funkci jen já vím, že za pár měsíců 
získají na ceně. Nestydatost je důležitá, papaláš se nestydí; on neví, co to 
je. 
 
Dušan Šlosar v už zmíněné knížce Jazyčník vysvětluje vznik slova papaláš 
jinak, pravděpodobněji. Říká, že přípona -áš ukazuje na slovenský původ 
tohoto slova a připomíná, že za první republiky ve slovenštině existovalo 
slovo argaláš jako pejorativní pojmenování představitele agrární strany 
(přesmyčka –rg– místo –gr– není tisková chyba, opravdu se to tak říkalo). 
Podle vzoru argaláš, říká jazykovědec, vznikl současný papaláš. Na 
otázku, co znamená základ pap-, má jazykovědec dvě možné odpovědi. 
Snad prý je to počátek slova papulovať, tedy naprázdno mluvit, možná - 
méně pravděpodobně - tu hrálo roli slovo papagaj, tedy papoušek, a to by 
také souviselo se žvaněním. 

-k- 
Zdroj:  Michal Novotný 

ww.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/papalas--125002 
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JAK TO VIDÍME MY … 
 
Vážení přátelé, 
 
dovolte, abych se s Vámi podělil o svojí radost. 
Můj syn úspěšně složil na střední zdravotnické škole maturitu. Jsem o to 
rád, že to takto dopadlo, jelikož syn Vladan se za celé čtyři roky, ani 
chvilku neučil. Druhého syna Ivoše maturita čeká na gymnáziu, za rok, ten 
se zodpovědně připravuje. 
Píši toto proto, že oba synové se s námi účastnili relaxačních pobytů jak 
doma, tak v zahraničí a vždy si to pochvalovali. 
I rozhodnutí Vladana, dát se na zdravotní školu s tímto souviselo, říkal 
tehdy, že by chtěl dělat práci sestry Matějíčkové, možná, že se mu to 
někdy splní. Já jsem vždy považoval Klub za druhý domov, vše co jsem v 
životě překonával a byl plný obav a napětí mi dokázal pobyt na Klubu či 
pobyt v přírodě problém vidět i z jiné stránky a tím se s tím lépe vyrovnat. 
Kolikrát si říkám jak jsem to vše mohl přežít. 
Bude to skoro 30 let, když kulminovaly mé zdravotní potíže, Má bývalá 
žena požádala o rozvod. Ve velmi špatném stavu jsem absolvoval asi 
dvacet soudních stání, týkalo se to majetku a synů Jirky a Michala 
z prvního manželství. Tyto syny jsem sice dále nevychovával, ale s novým 
otcem žili asi spokojeně, jelikož oba absolvovali studia na vysoké škole a 
jsou spokojení. Já si ale nejvíce vážím toho, že všichni synové jsou zdraví, 
že sportují a chodí za holkama. 
Na závěr chci vzkázat všem přátelům Klubka: všechny životní potíže mají 
nějaké řešení a vždy se ukáže, že své místo na slunci máme!!!  
 

Všechny své přátele zdraví Přádovi 
 

P.S.: Vladan Přáda nastupuje jako zaměstnanec do psychiatrické léčebny 
v Horních Beřkovicích. 
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ZÁSADNĚ DŮLEŽITÁ ZPRÁVA Z REGIONU 

 
Tiskové prohlášení primátora města: Herny končí 

 
Tento týden je průlomový v možnostech boje s hazardem a s hernami 
v našem městě. Rozhodnutí Ústavního soudu o možnosti obcí regulovat i 
ty typy zařízení, které schvaluje ministerstvo financí, jsme již využili a 20. 
6. 2011 jsme upravili původní vyhlášku omezující hazard v Mladé 
Boleslavi tak, aby se vztahovala i na tyto typy zařízení. Další skvělou 
zprávou pro nás a naše město a jeho obyvatele je dnešní schválení novely 
loterijního zákona parlamentem, díky které nám pravděpodobně bude 
umožněno ukončit činnost i těm hernám, kde již byly ministerstvem 
financí povoleny, v horizontu tří let. 
Budeme proto velmi bedlivě sledovat, jak tento zákon dále bude 
schvalován. Pevně věřím, že bude potvrzen jak v Senátu, tak že ho i 
podepíše prezident. Tento zákon nám umožní vymýtit herny z obytných 
zón a jejich vytlačení mimo území města do lokalit, kde nebude docházet 
těmito provozy k obtěžování ostatních obyvatel města.  

Primátor města MUDr. Raduan Nwelati 
 

Zdroj: oficiální stránky města:  http://www.mb-net.cz, Šubrt Pavel 
21.6.2011 

 
* * * 

Naše pobočka upřímně vítá, že Ústavní soud dal přednost zdravému 
rozumu před právnickými obezličkami, a že primátoři a starostové budou 
moci konečně jednat tak, jak vyžaduje zájem občanů. Závislost na hracích 
automatech je stejně zhoubná jako závislost na alkoholu nebo jiných 
drogách a v některých případech mohou být její projevy dokonce ještě 
horší. Jsme rádi, že na naší akci mohl na téma závislostí vystoupit 
s přednáškou primář MUDr. Nešpor z PL Bohnice. I když od jeho 
návštěvy už řada let uplynula, jeho varovná slova stále platí. 

Jménem rady pobočky 
RNDr. Jan Bázler, předseda 
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ZDRAVÉ MĚSTO 
 

Nově stanovené DESATERO problémů Mladé Boleslavi: 
 
(úplné znění nového desatera, o jehož vybraných - pro nás hlavních - 
bodech jsme psali v minulém čísle) 
 
1 - Odpady, systém odpadového hospodářství, nedostatek sběrných dvorů, 
podpora třídění, osvěta, motivace 
2 - Výstavba nové scény Městského divadla 
3 - Osvětové a preventivní programy proti diskriminaci osob 
s duševními nemocemi a psychickými problémy 
4-8 - Zdroj informací o dění ve městě – samostatný web, společenská 
rubrika mb-netu 
4-8 - Hluk, ochrana před hlukem, „Klidné město" 
4-8 - Osvětové programy pro přípravu mladých lidí pro partnerství a 
rodičovství 
4-8 - Systém MHD, posouzení výhodnosti, intervaly, studie řešení 
4-8 - Železniční koridor „Liberec – Praha" 
9 - Cyklotrasy, návaznost na směr ven z města 
10 - Nové chodníky – chodec, kolo, brusle 
 

Zdroj: oficiální stránky města  www.mb-net.cz 
 

* * * 
Na internetových stránkách města Mladá Boleslav najdete nově pohyblivý 
banner, který je součástí projektu Záchranný kruh. Systém zajišťuje ty 
nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí pro 
občany či obecně pro návštěvníky webu města. Je zde určitě zajímavý a 
potřebný souhrn údajů, které mohou pomoci každému v rozhodování v 
krizových situacích. Další informace o tomto zajímavém systému najdete 
na webu   www.zachrannykruh.cz 
 

7 
HUMOR 
 

MUŽ A ŽENA V MANŽELSTVÍ (I MIMO NĚJ) II. 
 
Sousedka se podivila nad nepořádkem u paní Horákové. 
Hostitelka vysvětluje: „Byl tady u mě jeden paragán... a manžel řádil jako 
uragán!” 
 
Co má žena na prsou po dvacítce? 
Chlapa. 
A co má na prsou po čtyřicítce? 
Zlato. 
A co po šedesátce? 
Gumu od tepláků! 
 
Víte, kdy žena dokáže udělat z muže milionáře? 
Když byl předtím miliardářem. 
 
Proč má ženská doma pořád moc práce? 
Protože když v noci spí, práce se jí hromadí! 
 
„Podle mě je žena nejšťastnější, když se vdá za muže, kterého chtěla,” 
prohlásí na čajovém dýchánku paní Jitka. 
„To si nemyslím,” namítne paní Irenka. „Podle mě je nejšťastnější, když si 
vezme muže, kterého chtěla jiná!” 
 
Kdy může ženská vyndat ruce ze dřezu? 
Když přivezou uhlí. 
 
Co je to žena? 
Ž - žalostný, E - exemplář, N - napodobeniny, A - anděla. 
 

Znalci žen -  Přádovi 
 


