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Dobrého člověka učiní bolest čistším. 
Dá mu soucit a porozumění. 

Komu jen přidá zloby, to není slušný člověk. 
 

František Branislav 
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VÝZVA 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 27. 07. 2011 

  
Vážení přátelé, 
včera se uskutečnilo další jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR ve věci 

přípravy vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat 
základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení. Včerejší jednání 
dospělo k tomuto rozhodnutí. NRZP ČR navrhne do pondělí 1. srpna 2011 
vlastní představy co všechno by měla zmíněná vyhláška obsahovat. 
Obracím se proto na Vás s žádostí o pokud možno okamžité zaslání 
Vašich námětů, které by měly být součástí připravované vyhlášky. NRZP 
ČR prezentovala názor, že vyhláška musí obsahovat přesný popis způsobu 
posuzování, zvládání základních životních potřeb a způsob jejich 
hodnocení, a to včetně vyjmenování odborníků, kteří se budou na 
posuzování podílet. Dále jsme prezentovali naše stanovisko, že vyhláška 
musí obsahovat jasná kritéria jednotlivých posuzovaných oblastí, které 
stanoví jednotlivé parametry a každý posuzovaný klient se bude moci k 
nim vyjádřit. Prezentovali jsme naše přesvědčení, že pokud to bude 
možné, klienti by se měli účastnit závěrečného hodnocení schopností 
zvládat základní životní potřeby v rámci posuzování. Cílem je získat 
právní jistotu pro osoby se zdravotním postižením a možnost účinné 
obrany při pochybení správních orgánů. 

Vážení přátelé, uvědomuji si, že čas je velmi krátký na Vaše případné 
návrhy, ale taková je dnes doba. Prosím, nepiště Vaše zkušenosti nebo 
dílčí jednotlivosti, ale zamyslete se nad zásadními systémovými věcmi, 
které by měly být součástí připravované vyhlášky a měly by zajistit 
spravedlivé a kontrolovatelné posuzování schopností zvládat základní 
životní potřeby. 

Vaše náměty a návrhy prosím posílejte e-mailem na adresy: 
v.krasa@nrzp.cz a praha@nrzp.cz 

Vážení přátelé, 
přeji Vám všechno dobré a těším se na spolupráci s Vámi. 

S pozdravem 
Bc. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
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Hlasujte v anketě 
Desatero problémů města 2011 

 
Vedení města prosí veřejnost o vyslovení 
názoru na výsledky Desatera problémů 
z Fóra Zdravého města, které se konalo 
2. června 2011 ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. V diskusi u osmi 
tématických stolů definovala přítomná veřejnost celkem 16 problémů. 
V anketě máte možnost zakliknout vždy maximálně jeden či dva problémy 
a navíc připsat jeden svůj. Hlasováním veřejnosti dojde k ověření Desatera 
problémů a do finálové tabulky k řešení pro vedení města postoupí pouze 
deset problémů. 

Zdroj: Pavel Šubrt,  www.mb-net.cz 
 

Redakce Klubka žádá své čtenáře o aktivní účast v anketě a o preferenční 
hlasy pro témata související z duševním zdravím. 

 
Anketu naleznete na internetových stránkách 

Zdravého města Mladá Boleslav 
http://zmmb.cz/index.php?option=com_breezingforms&Itemid=100 

 
* * * 

Řešení šachové úlohy z června 
1.   Jf5 !  hrozí mat příštím tahem d5. 
1. … axb3  2. Sxb3 mat 
1. … Vxf3  2. Sxf3 mat 
1. … Sxg6  2. Dxc6 mat 
1. … Sxc5  2. Dxc5 mat. 
 
Nová úloha je od Yvese Cheylana, Barcelona, Katalánsko, Španělsko. 
(Pozn. red.: Obyvatelé Barcelony se považují především za Katalánce. Ke 
Španělsku mají prý asi takový vztah, jako jsme my Češi měli před 
1. světovou válkou k Rakousku.) 

vybral - MV- 
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NEMUSÍTE SE MNOU SOUHLASIT 
 

Ministr zdravotnictví MUDr. Heger potřeboval během dovolené odvoz 
sanitkou záchranné služby a jednu noc na nemocničním lůžku. Platit 
neměl ani v jednom případě zapotřebí. Personál, který regulační poplatky 
leckdy jindy vybírá způsobem nevybíravým (Dobrý kamarád, za kterého 
nedávno za převoz záchrankou do nemocnice manželka ihned a 
v hotovosti platila 90 Kč, se docela zlobil. Od jiného kamaráda vím o 
případu, kdy za pouhý vstup do prostor úrazové pohotovosti musel zaplatit 
před jakýmkoliv ošetřením 90 Kč nejen krvácející pacient, ale i osoba jej 
doprovázející, která mu zajistila dopravu – soudružka vrátná byla ve 
službě bdělá.), považoval za jaksi neuctivé připomenout nevyššímu šéfovi 
resortu, že povinnosti, které ukládá druhým a v nichž se chystá přitvrdit, 
by měl sám příkladně plnit. Ani ministr necítil potřebu předvést, jak že 
s důsledností a přísnosti hodlá začít u sebe. Když začala věc přetřásat 
média, vydala odpovědná oficiální místa pár protichůdných oficiálních 
stanovisek, zda se mělo platit či ne. 

Celá tato příhoda vrhá nedobré světlo na záměr rozdělit zdravotní péči 
na standardní a nadstandardní. Vnucuje se mi obava, že i při placení 
standardu pojišťovnou a nadstandardu pacientem bude docházet k různým 
„nedorozuměním“. Budou-li předpisy tvrdé a kontrolní mechanismy 
přísné, budou pacienti tu a tam dostávat třeba i pár let po nemoci složenku 
na úhradu rozdílu mezi standardem a nadstandardem, který jim byl 
poskytnut administrativní, počítačovou či jinou chybou. Budou-li předpisy 
gumové a kontrolní mechanismy bezzubé, velkým pánům a jejich 
oblíbencům bude poskytována nadstandardní péče, která bude vykazována 
jako standardní, aby tito potřební nebyli obtěžování s placením drobnými 
penězi. V horším případě se podobné machinace budou provádět i za 
úplatek. Naopak méně opatrným občanům z řad střední třídy bude 
standard či mix standardu a nadstandardu účtován jako pravý, nefalšovaný 
a stoprocentní nadstandard. Občané z nižších příjmových kategorii se 
budou vyhýbat velkým obloukem jakékoliv nadstandardní zdravotní péči 
z obav před možnou následnou péči exekutora. 

Odbory jsou proti. Příhoda pana ministra mě přesvědčila, že jejich 
důvody jsou docela pádné. 

RNDr. Jan Bázler, tentokrát jen jako řadový člen odborů KOVO 
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
 
"Jedna jobovka za druhou", vyjádřil se přiléhavě v těchto dnech jeden 

z vedoucích pracovníků pražského Fokusu. Začněme ale přece jen trochu 
pozitivně ... Od ledna 2012 mají být valorizovány důchody, v průměru prý 
o 260 Kč. Přesně podle zákona, ne tedy s ohledem na razantní zvýšení 
DPH, které se dotkne každého a všech druhů zboží a služeb. 

Velmi zajímavé, až ohromující, jsou informace, že se při reformních 
krocích směrem ke zdravotně postiženým začíná s duševně nemocnými 
počítat jako se "specifickou skupinou". Dokonce i předseda NRZP ČR pan 
Krása mě ujistil, že na jednáních o podobě nových předpisů obsahujících 
kritéria posuzování občanů se zdravotním postižením budeme mít svého 
zástupce. Bude jím zakládající člen a první předseda sdružení Kolumbus, 
právník Mgr. Michal Balabán. Nelíbí se mi jen to, že ČSDZ jako řádná 
členská organizace NRZP ČR, dostává tuto důležitou informaci z "ústředí" 
a ne od kolegů z Kolumba. Bere na sebe Kolumbus veškerou 
zodpovědnost za výsledky jednání o posuzování zdravotního stavu 
duševně nemocných? Doufejme, že budeme informováni alespoň do 
budoucna. 

Naši problematiku v souvislosti se zvyšováním poplatků za 
hospitalizace zmiňoval ve svém rozhlasovém vystoupení také odborník na 
zdravotní právo JUDr. Ondřej Dostál. Upozorňoval na to, že ekonomická 
úroveň psychiatrických invalidů je obecně taková, že pokud zůstanou 
dlužni za nemocniční pobyt, neporadí si s nimi ani exekutoři, "protože tito 
lidé nemají zpravidla žádný majetek". 

Bohužel nemám žádné zprávy o semináři v Poslanecké sněmovně, 
který se zabýval přípravou sociální reformy. V novinách jsem se dočetla o 
drastických krocích při odebírání a (ne)přiznávání invalidních důchodů. 
Pro řadu klientů Fokusu a dalších psychiatrických pacientů je také velmi 
"nadějný" úmysl ministerstva práce zrušit kategorii zdravotně 
znevýhodněných osob. Lidé se sníženou pracovní schopností (bez přiznání 
invalidity) tak budou vyléčeni zákonem a na trhu práce se z nich stanou 
zdraví lidé. 
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Osud zákona o dlouhodobé péči, který měl (pokud vím) být připraven 

do konce tohoto roku a platit od roku 2013, je nejasný. Jeho ustanovení se 
samozřejmě budou týkat i duševně nemocných. Myslím, že na mne také 
dojde. Invalidní důchod jsem sice šťastně vyměnila za starobní, žádná 
psychofarmaka neužívám a psychiatrickým ordinacím se vyhýbám. Pro 
udržení svého zdraví přesto jeden lék nutně potřebuji: lázeňskou léčbu ... 
Máme se všichni na co těšit. Byla bych ráda, kdybych příště mohla do 
Klubka psát příznivější zprávy, ale ... 

15. září je datum jednání Republikového shromáždění NRZP ČR. 
Pokud byste chtěli Národní radě a jejímu vedení něco vzkázat, prosím 
pište !! 

Neztrácejme naději. 
 

Martina Přibylová 5.8.2011 
dz.prima@centrum.cz 

 
* * * 

 
 

Z REGIONU 
 

Dne 4. srpna schválila rada města ve čtvrtek nové pořadníky žádostí o 
byty v majetku statutárního města Mladá Boleslav. Pořadníky jsou 
vytvářeny na základě kritérií podle platné směrnice. V současné době 
registruje Mladá Boleslav 269 žadatelů o přidělení nájemního bytu. 102 
obyvatel čeká na malé byty (1+0,1+1), 67 čekatelů na střední byty 
(2+0,2+1) a 44 čekatelů na větší byty pro minimálně tři osoby. Na 
startovací byty čeká 56 lidí. Aktuální pořadníky na byty budou 
v následujících dnech tradičně vyvěšeny na webové stránky města – 
www.mb-net.cz/?page=cz,prideleni-a-pronajmy-bytu-poradniky-na-byty 
 

Každý žadatel si tak může své pořadí zkontrolovat. 
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Pár vtipů pro zlepšení nálady 
 
Na dámském dýchánku: „A kde je vlastně tvůj manžel?” 
„Doma, se svým čtyřnohým přítelem.” 
„Vy jste koupili psa?” 
„Ale kdepak, měla jsem na mysli gauč před televizí!” 
 

* * * 
 
Manželky by měly být jako bankovky. Za jednu čtyřicítku bychom měli 
dostat dvě dvacítky. 
 

* * * 
 
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho 
žena nakupuje v obchodním domě. 
 

* * * 
 
Kdy má být slušné děvče v posteli? 
V osm, aby se stihlo vrátit domů. 
 

* * * 
 
Stěžuje si ženským Jana: „Už nikdy nenechám Jardu stlát postele 
samotného.” 
„Proč? Co provedl?” zajímají se ostatní. 
Jana na svého přítele žaluje: „Tak dlouho naklepával polštář, že z něj 
udělal plachtu!” 
 

Čtenářům zůstávají věrni 
Přádovi 
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musíme kmitať a hádzať svoj nákup do tašky. Hneď je jasné kto je tu 
pánom a kde ich zdvorilosť skončila. 

Môžeme povedať svoj názor. Slobodne, demokraticky sa aj vyjadriť. 
No, k čomu to je, keď to nie je nič platné! Žijeme v neustálom strese a 
napätí. Nikto z nás si nie je istý zajtrajškom. Je len pár jedincov, ktorým je 
to jedno a tí žijú aj tak mimo nás a v anonymite. Nie som sám, komu to 
všetko už začalo vadiť. Niekde sa stala chyba - veľká chyba, ktorej 
náprava bude trvať veľmi dlho. Svet ochorel a mi v snahe uplatniť sa, sme 
ochoreli s ním! Socializmus nebol dobrý, ale takáto demokracia, nie je o 
nič lepšia. Možno až nástup duševných chorôb, depresii, samovrážd, 
naštartuje proces triedenia, ktorý nás položí na kolená, keď to už 
prestaneme zvládať. A čo ďalej? Mám dosť slobody tohto typu, slobody, 
ktorá so slobodou nemá nič spoločného. Slobody, ktorú si nedokážeme 
užívať, pretože je viac proti nám ako pre nás. Je tak oklieštená zákonmi a 
právami tých druhých, že je v podstate otvorená neprávosti, zločinu, 
podvodom, že jej existencia mi pripadá ako aura. Kdesi je, ale nevidím ju. 
Je mimo mňa. 

Želám si stretnúť človeka - priateľa. Chcem sa ráno prebudiť a celým 
srdcom sa tešiť novému dňu. Chcem mať okolo seba úprimných ľudí, ako 
tomu bolo voľakedy. Chcem stretnúť kamaráta, ktorého prvá otázka 
nebude smerovať k materiálnym veciam, ale opýta sa ma : Ako sa máš? 
Ako žiješ? Zájdeme si spolu niekam sadnúť? Kamaráta ktorého v polovici 
debaty nevyruší zvonenie mobilu a nebude musieť odísť. "Vieš, tento 
telefonát bol tak dôležitý, že ak by som to nezobral, mohlo by ma to stáť 
prácu." Ovládol nás strach a v tom strachu žijeme svoje každodenné 
životy. To je fakt a skutočná realita tohto novodobého, demokraticky 
pokazeného sveta. Nehovorím o novembri, ten prísť musel, ale o tom, čo 
všetko sem s novembrom vkĺzlo. Ďalšieho pokusu, ktorý príde, keď sa to 
už celé nebude dať udržať, sa chvála Bohu nedožijem. Hoci rád by som sa 
toho dožil - možno. Dokedy bude človek hľadať svoje miesto? 

Neposielaj 10x, radšej 10x prečítaj !!! alebo aj pošli. Na šťastie, ja ešte 
zopár priateľov mám. Prajem im zdravie, pohodu a šťastie. 
 

Z internetu pro Klubko vybral –JPM– 
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Alkohol nejen za volant, ale ani na kolo nepatří. Na to zřejmě zapomněl 

cyklista, který se v minulém týdnu motal v ulici U Stadionu. „Cyklista měl 
na kole co dělat, aby udržel svoji stabilitu. Strážníci ho proto okamžitě 
zastavili a po předložení dokladů provedli u muže dechovou zkoušku. 
S pozitivním výsledkem již počítali, neboť při komunikaci s ním by z jeho 
dechu možná nadýchali i oni, ale že cyklista bude mít 2,76 promile 
alkoholu z údajně pěti vypitých piv, bylo překvapením,“ komentoval 
událost ředitel městské policie Tomáš Kypta. 

 
* * * 

 
Celozávodní dovolenou společnosti Škoda Auto využil tradičně 

mladoboleslavský výrobce tepla Ško-energo k revizím. Kvůli havárii, kdy 
koncem minulého roku vlak poškodil potrubní most, musela být v Mladé 
Boleslavi neplánovaně odstávka teplé vody. Ta netekla od pondělí 1.8. a 
spuštěna byla 4.8., takže přerušení dodávky bylo zkráceno o celý den. 

 
/* * * 

 
Templ byl 3.8. nafilmován pro StreetView mapy Google. Společnost 

Kultura města Mladá Boleslav dostala před časem nabídku od zástupců 
projektu StreetView Google, aby se nasnímal pro Google mapy významný 
historický objekt - Městský palác Templ. Toto snímkování se špičkovým 
technickým vybavením uskutečnilo, jak potvrdil Pavel Filip ze společnosti 
Kultura města MB. Záběry mladoboleslavského Templu najdeme na 
mapách Google po zpracování do dvou měsíců. 

 
-red- 

 
Zdroj a podrobnosti: internet, oficiální stránky města Ml. Boleslavi 

www.mb-net.cz 
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M. Lasica: "Radosť vládnuť tomuto národu". (Národ? Či?) 
 
Realita súčasnosti ... 
 

Ryba, jedlo žobrákov, ako sa niekedy na bratislavskom trhovisku 
hovorilo, sa stala luxusnou lahôdkou. Kuracie zadky, ktoré sme hádzali 
psom sa začali predávať s kúskom chrbta v honosnom balení s hrabákmi a 
krkmi ako delikatesa. Kvalitnú vodu z vodovodu, sme vymenili za sladké 
presýtené žbrndy. Rohliky sa scvrkli o polovicu, kyslé mlieko sa nedá 
doma vyrobiť, pretože vznikne jedna smradľavá odporne zapáchajúca 
tekutina, ktorú udržíte v ústach len dovtedy, kým ju rýchlo nevypľujete, a 
to kamkoľvek! Všetko, čo bolo kedysi naozaj dobré, čo malo svoju 
hodnotu - tradíciu, sme vlastne vymenili za drahé šmejdy v načačkanom 
obale. Sú tu aj dobré veci. Lenže, čím ďalej tým je ich menej a treba ich 
poriadne dlho hľadať. Hľadať, premýšľať, čítať nečitateľné návody a 
obsahy, ktoré nemáme šancu vidieť, ak sme si nepribalili lupu. Ulice sa 
nám zaplnili Bratislavčanmi z Číny, Taiwanu či Vietnamu. Cez reklamy si 
nevidíme špičku nosa. 

Chodníky a prechody sú plné stojacich áut. Exekútor dopisuje adresu a 
správca domu hádže do schránky vyúčtovanie s tučným nedoplatkom. 
Žijeme v pomyselnom blahobyte. Máme dva aj tri telefóny, internet, 
televíziu, domáce kino, DVD, PC a stále nám niečo chýba. Zákazy, 
príkazy, nariadenia, poučenia, ktorým už človek prestáva rozumieť a 
vyznať sa v nich, je priam nemožné. Kamery nás sledujú na každom 
kroku. Kdekoľvek sa pohneme, sme pod kontrolou. Všetko je evidované, 
zaznamenané a to všetko pre našu "bezpečnosť." Každá správa, každá 
pošta, každý telefonát, každá platba, každý mail, každý, niekedy veľmi 
súkromný pohyb, je pod organizovaným dohľadom. Kedykoľvek sa dá 
vybrať z archívu ako zbraň, ktorá je pripravená na okamžité použitie proti 
nám. Zaujímavé je, že aj pri takomto špicľovaní dochádza k trestným 
činom o akých som nemal v minulosti ani potuchy. Drogy, prepady, 
násilie, výpalníctvo, vraždy, sa stali bežným sprievodným javom tejto 
"slobodnej" doby. Zbavujeme sa vlastnej identity, pretože súhlasíme so 
všetkým, čo po nás rôzne inštitúcie, ako banky, mobilní operátori a pod., 
požadujú. Môžeme vidieť oči bezdomovca, ktorý sa určite na ulici  
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nenarodil. Môžeme vidieť žobrákov, ako im trčia nohy z kontajnera, aby 
sa natiahli za prázdnou fľašou, či noblesné hotely pre psov aj s vlastnou 
webovou stránkou, lekárom a kaderníkom. Môžeme sledovať zložité 
operácie svojich psích miláčikov priamo na internete. A ak sa nám 
náhodou náš drahý psík stratí, okamžite sa oňho postarajú v útulku aj 
s lekárskou starostlivosťou. Ak sa však ocitne na ulici človek, nezakopne 
oňho ani pes. Stávame sa číslom daňového úradu či sociálnej poisťovne. 
Kde sa podeli hodnoty, kde je vlastná podstata človečenstva? Kde je niečo 
viac, ako len strohé konštatovanie ? Hrôza, čo sa tu udialo za tých dvadsať 
rokov. Vytratila sa láska, porozumenie, ľudskosť, tolerancia, teplo rúk, 
sklon pred šedinami. Nepoznáme suseda, nevieme aký plat má vlastná 
žena či muž. Nesmieme dať po zadku vlastnému dieťaťu ak nechceme mať 
problémy s úradmi. 

Sledujeme stupídne, nehodnotné až deštruktívne pôsobiace televízne 
stanice, kde seriály bez konca nahradzujú kultúrne vyžitie určitej skupine 
nevedomých a možno aj nevidomých ľudí. Ale čo ta druhá polovica? 
Nemá šancu fungovať dôstojne, bez toho aby jej boli podsúvané podobné 
stupídnosti? Ak je toho málo, môžeme si pozrieť Superstar a tam nás pošlú 
verejne do riti aj s posmešným komentárom. Nádhera a vďaka, za ten 
kultúrny a hodnotný zážitok, ktorý nám za lacný peniaz podsúvajú ako 
duševným mrzákom, niektoré televízie. Nehovoriac, aké celebrity tam má 
možnosť človek vidieť. Kde že by mali na nich takí umelci, ako p. Króner, 
Dibarbora, Huba atp., čo sa celý život usilovali, aby predviedli ten najlepší 
herecký - umelecký výkon, aby zanechali v divákovi ozajstný zážitok. 
Rozdiel je len v tom, že títo herci s umením žili celý svoj život. Žili pre 
umenie a srdcom umenie tvorili. 

Kupujeme cigarety, ktoré nám zakázali fajčiť tam, kde sa fajčiť vždy 
mohli. Okrádajú nás ako malé deti na piesočku a z každej predanej 
krabičky nám jednu - dve vytiahnu už ešte pred predajom. K lekárke 
chodíme s platobnou kartou, alebo s peňaženkou v ruke. Bavíme sa ako 
roboti, keď jeden rozpráva o živote a druhý hľadí do počítača. Formulky, 
nacvičené frázy, ktoré nemajú s našim ozajstným ľudským vnútrom a 
presvedčením nič spoločného. Letákmi, ktorými sú upchané vchody 
bytoviek, nás lákajú do obchodov. Dobre nás neprosia, aby sme nakúpili 
len u nich. Keď sme však zaplatili, "u nich", nestačíme sa diviť ako  
 


