
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz 
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 1.9.2011 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav 

www.fokus-mb.cz 
Činnost pobočky podporuje finančně 

MPSV ČR a Statutární město Ml. Boleslav. 
Našimi sponzory v roce 2011 jsou 

FOLIANT EU, s.r.o.,NEON-LAK, s.r.o., 
PhDr. Darja Kocábová, CENTR PCO v.o.s 

Pro naše šachisty – bílý dá mat druhým tahem 
 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

          a   b   c   d   e   f   g   h 
Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, 

čestná členka redakční rady, 
Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov,  
Marie Ritterová, Luboš Hluchý 

   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 

číslo deváté - září 
ročník XII. (2011) 

 
 
 

 
 
 

Před velkou neznámou, kterou je přes všechno naše vědění 
lidský zítřek, jsme si všichni rovni ve své úzkosti. 

To je na našem světě jediná spravedlnost. 
 

Jan Procházka 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz�
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Plán hlavních akcí na 2. pololetí 2011 
 
 
03. 09. 2011  -  Jarka Zvěřinová  

Jak jsem se dostala k psaní a vydávání vlastních knih 
 
 
01. 10. 2011  -  PhDr. Červinka – psycholog z PL Kosmonosy 
 neformální beseda o všem, co nás bude zajímat 
 
 
05. 11. 2011 – Sobotní posezení s Karlem Krylem 

RNDr.  Bázler opět něco vybere ze svého bohatého archivu 
 
 
03. 12. 2011 -  Vánoční klub 
 (zároveň i adventní a mikulášský) 

Neměl by chybět duchovní i hudební program. 
 

* * * 
 
07. 01. 2012 – Valná hromada 
 Bilance uplynulého roku a volba vedoucích funkcionářů pobočky. 
 

(Případná změna programu vyhrazena.) 
 

Všechny členy a příznivce srdečně zve Rada pobočky. 
Přiveďte i své přátele a známé! 
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EKOLOGIE 
 
Společnost Ško-Energo, dceřiná společnost automobilky ŠKODA, výrobce 
tepla a elektřiny, sníží do roku 2015 emise CO2 v teplárně Ško-Energo o 
jednu čtvrtinu. Ke snížení dojde hlavně díky využití biomasy. Roční 
produkce proudu společnosti ŠkoEnergo představuje 420.000 MWh. 
50.000 MWh z toho se už dnes získává spalováním biomasy. Do roku 
2015 se množství elektřiny vyráběné z biomasy zvýší na 140.000 MWh. 
Třetina vyráběné elektřiny pak bude pocházet z obnovitelných zdrojů. 
 

-red- 
Zdroj – oficiální stránky města, Hana Koišová  

 
 

* * * 
 
Co by ze mne bylo, 
kdyby televize nebyla? 
 
Nebyla by ze mne 
udělala debila. 

J. R. Pick, Sedm kytic pro buvola 
Vybral – k– 

 

* * * 
Řešení šachové úlohy z července 

1.   Sc6 !  hrozí mat příštím tahem Dd5. 
1. … Vxc6  2. Jxc6 mat 
1. … Vxe5  2. Dd1  mat 
1. … Jxf3  2. Jxf3  mat 
1. … e2  2. D mat. 
 
Nová úloha je od znovu od Yvese Cheylana, Barcelona, Katalánsko, 
Španělsko. 

vybral - MV- 
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JEŠTĚ Z REGIONU 
 
Výstava „Korupce po Česku“ dorazila do Mladé Boleslavi 
 

Obecně prospěšná společnost Respekt institut ve spolupráci s 
občanským sdružením Téma dne zahájila v úterý 30.8. provoz venkovní 
výstavy „KORUPCE PO ČESKU aneb Co je doma, to se počítá“. Tato 
výstava, která připomíná nejslavnější korupční kauzy, je uvedeného dne k 
vidění na náměstí Míru až do 18. září. Informoval o tom předseda sdružení 
Téma dne Jan Kurka. 

Putovní výstava představuje 20 významných případů korupce nebo 
zpronevěry od roku 1989 („tunelování“ bank, špatné hospodaření 
v armádě, kupčení s tituly na právech v Plzni atd.), základní rysy korupce 
v České republice, ale i mezinárodní srovnání, významné protikorupční 
organizace a iniciativy, či rady, jak při setkání s korupcí reagovat. Texty o 
jednotlivých kauzách vytvořil Respekt institut a novinář Jaroslav Spurný 
(týdeník Respekt), doprovází je zpravodajské fotografie a také známé 
ilustrace Pavla Reisenauera. 

„Cílem výstavy Korupce po Česku je stručně přiblížit široké veřejnosti 
významné české korupční kauzy, zrekapitulovat je a zejména ukázat, jak 
jednotlivé případy dopadly," říká koordinátorka výstavy Magdaléna 
Francová z Respekt institutu. Návštěvníka zpravidla velmi rozzlobí obsah 
kauz a často špatná práce orgánů činných v trestním řízení (lidem s akutní 
depresí návštěvu vůbec nedoporučujeme – pozn.red.). Slušní lidé ale 
oceňují však připomínání nešvarů, praktické rady a informace o 
protikorupčních organizacích, které jsou pro ně nové. 

Výstava je součástí projektu, v jehož rámci putuje ve venkovní i vnitřní 
variantě po městech České republiky, přičemž již navštívila Liberec, 
České Budějovice, Prahu, Pardubice, Olomouc, Přerov a Uherské 
Hradiště. Na podzim se objeví ještě v Brně a v Plzni a její putování bude 
ukončeno v listopadu tohoto roku. 

-red- 
Zdroj – oficiální stránky města, Pavel Šubrt 
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REGION A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Dne 18. srpna Rada města schválila zpracování komunitního plánu 
sociálních služeb na období 2014 – 2018. Město Mladá Boleslav má 
v současnosti zpracovaný komunitní plán na roky 2008 – 2013. Celý plán 
se týká zabezpečování sociálních služeb pro občany města, jako jsou 
senioři, lidi se zdravotním postižením nebo rodiny s dětmi a podobně. 
Nový komunitní plán je součástí již schváleného strategického plánu 
města Mladá Boleslav. 
„Počítáme, že pomoc v novém komunitním plánu bude věnována 
především osobám se sociálním vyloučením, a to cestou zvyšování 
dostupnosti a kvality sociálních služeb, přičemž bude přihlédnuto k tomu, 
zda potřeba sociálních služeb ve městě má návaznost na potřeby těchto 
služeb,“ upřesnil náměstek primátora Dan Marek. Součástí také bude 
vznik nového Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících. Projekt by 
měl trvat dvacet měsíců – od září 2012 do dubna roku 2014. 
 
Dům sociálních služeb v Čechově ulici se zaplňuje. Rada města rovněž 
18.8. souhlasila s přidělením deseti bytů, a to třech bytů pro Centrum 83 a 
sedmi bytů pro FOKUS Mladá Boleslav – Sdružení pro péči o duševně 
nemocné. Půjde o chráněné bydlení. „Součástí je také suterén, který je 
určen pro sociální služby. Rada města schválila další nájemní smlouvy na 
tyto nebytové prostory, a to pro Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje a Fokus Mladá Boleslav. O další prostory má zájem 
organizace pro neslyšící,“  řekl náměstek primátora Dan Marek. 
Do konce roku by tak měl být dům v Čechově ulici obsazen. Jedná se 
přitom o projekt, který byl zahájen během minulého volebního období. 
„Velké díky v tomto projektu patří bývalému náměstkovi primátora 
Jaroslavu Polívkovi, který velmi usiloval o to, aby byl tento projekt pro 
sociální oblast realizován,“ dodal náměstek primátora Adolf Beznoska. 

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

www.mb-net.cz 
 

 

http://www.mb-net.cz/�
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Borůvková babička 
 „ O něco se bát, 

starat, doufat, 
musí člověk 

na zítřejší ráno" 
SCHILLER 

 
Psal se rok 1960 a ze mne byla holka samá ruka, samá noha, spousta 
nápadů jeden horší než druhý. Abyste věděli - začala se mnou fest tlouci 
puberta! Bylo mi tehdy krásných jedenáct let. A letní prázdniny na krku. 
Měla jsem ročního brášku Mirka, který pilně zaměstnával maminku. Mojí 
osobě velela babička Terezka. Urodily se borůvky. A tak šup na ně! Les 
byl daleko. Vycházela jsem s babičkou už v šest ráno a vracely jsme se 
večer. Okolo pasu jsme si uvázaly pásek a na něj plechový hrnek, do 
kterého jsme trhaly borůvky. Když byl hrnek plný, sypaly jsme plody do 
kbelíku. Dřív jsme domů nešly, dokud nebyl kbelík vrchovatý. 
Velikým borůvkám jsme říkaly BUKARY. Ty byly někdy větší než nehet 
u palce. Naším největším nepřítelem v lese byli komáři. Štípali jak diví a 
nic jsme proti nim neměly. 
V borovém lesíku na kraji jsme nacházely hřiby. Měly bílou nožku a 
hnědo-fialový klobouk. Při sběru borůvek se též ve vysokém borůvčí 
objevovaly lišky. Zářily na dálku žlutou barvou. 
Mezi lesem plným borůvčí a lesem listnatým se nacházela strouha. To byl 
kus lesa v údolíčku, plný mechu, kapradí a vzácných květů. Tahle květena 
byla zalitá sluncem a babička mě učila lásce ke všemu, co vidím. 
Nevydržely jsme s babičkou více než deset dní chodit trhat borůvky. 
Babičku bolela hlavně záda a mě CELEJ ČLOVĚK. Borůvky jsme 
odevzdávaly do pojízdné sběrny a za utržené peníze jsem se oblékala do 
školy. 
Babička často zadělávala těsto na koláče. Byly kynuté, se spoustou 
borůvek, máslovou žmolenkou a pokapané smetanou. To byla učiněná 
delikatesa! Další - dva dny jsme všichni v rodině měli modré zuby a pusy! 
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HUMOR 
 
Paní Najmanová si u sousedky pochutnává na buchtě. 
„Trouba vám peče dobře, že?” konstatuje mezi sousty. 
„Peče,” přisvědčí sousedka. „Ale těch řečí, než ho k tomu dokopu!” 
 
Co je žena v kyselině sírové? 
Vyřešený problém. 
 
„Představte si, paní,” vykládá plnoštíhlá dáma své kolegyni, „byla jsem 
v tom novém fitness centru, vlezu tam na váhu a... taková neomalenost! 
Víte, co bylo na lístku, který vypadl? Váha je určena pouze pro jednu 
osobu, jeden z vás musí sestoupit.” 
 
„Představ si,” vypráví paní Macháčková přítelkyni, „manžel se mi vrátil 
z hospody až k ránu a ten kravál, co nadělal!” 
„A proč to neuděláš jako já?” radí jí kamarádka. „Můj přišel v noci, já se 
vzbudila a zeptala se: To jsi ty, Honzo?” 
„A to pomohlo?” zeptá se paní Macháčková zaraženě. 
„Jo,” povídá kamarádka, „on se totiž jmenuje Martin!” 
 
„Jé, ty máš novou fialovou rtěnku,” rozplývá se paní. „Kde sis ji pořídila?” 
„Nikde,” sklopí oči přítelkyně, „můj muž mi v rozčilení dal pravého 
háka...” 
 
„Představ si, že to nemehlo Karel spolkl kartáček!” stěžuje si kamarádce 
Jitka. 
Kamarádka mávne rukou: „Ty kvůli tomu naděláš. Já vám klidně koupím 
nový.” 
 
Stěžuje si paní kamarádce: „Už mne nebaví diskutovat s manželem.” 
„Proč?” 
„Copak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?” 
 

Přádovi 



 Americká i ruská kosmická technika využila znalostí a výzkumů 
raketového programu fašistického Německa. Zatímco USA vzali do zajetí 
1. garnituru německých vojenských vědců v čele s Wernherem von 
Braunem, který se zasloužil (nejen) o úspěch amerického programu cesty 
na Měsíc, Sovětský svaz vzal do zajetí 2. garnituru německých 
výzkumníků. Uvádí se, že sovětská raketa, která vynášela do Vesmíru 
sovětské družice a kosmické koráby vycházela z německých raket. Ostatně 
i sovětský hlavní konstruktér Sergej Koroljov byl vězněm, v éře 
všeobecného udávaní a pronásledování strávil podle mých informaci 
nějakou dobu ve výzkumném ústavu ve Stalinově Gulagu.  
 Po smrti Koroljova nebyli Sověti schopni připravit raketu, která by 
vynesla na oběžnou dráhu vesmírnou loď, která by dostala bezpečně 
sovětské kosmonauty na Měsíc. Raketa při startu vybuchovala a nebyla tak 
dostatečně bezpečná. Sovětská sonda jen obletěla bez posádky Měsíc. 
Sověti tak dostali na Měsíc „jen“ automatické vozítko Lunochod 1 a 2. 
 Na závěr upozorním, že ISS (Mezinárodní vesmírná stanice) je 
viditelná z povrchu Země prostým okem. Potřebná informace se dá najít 
na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V případě Pardubic, kde 
žiji, je to teď v těchto dnech (začátek srpna 2011) cca ve 2:30 hodin. Svůj 
přispěvek zakončím vzpomínkou, že v roce 1975 jsem snad na pionýrském 
táboře večer pozoroval na noční obloze spojené kosmické lodě Sojuz-
Apollo. Tehdy úspěch mírové spolupráce, dnes běžná praxe, společná 
účast mnoha zemí byla běžná nejen v misích raketoplánů, ale i ruských 
Sojuzů, a také Evropské kosmické agentury ESA.  
 Přesto, že se části běžné populaci zdají výdaje na výzkum Vesmíru jako 
vyhozené peníze, tak vědecký průzkum Vesmíru musí pokračovat. Lidstvo 
posouvají v rozvoji poznání nejen touha prozkoumat Vesmír. Bez moderní 
vědy by nebyl digitální fotoaparát, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, 
GPS (satelitní navigace), nebo obrovský rozmach výpočetní techniky.  
 Já jsem měl první počítač v roce 1987 a jeho výkonnost byla 
srovnatelná s počítačem, se kterým letěli američtí astronauti na Měsíc. Na 
Měsíci fotografovali astronauti švédským fotoaparátem na střední formát 
Hasselblad, jeho kvalitní ukrajinskou kopii Kiev 88TTL vlastním. 

RNDr. Karel Vašíček 
www.mathpublishing.eu 
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Ze hřibů a lišek vyráběla maminka výbornou smaženici, nebo houbovou 
omáčku. Ovšem - s mým velikým nářkem! Nemohla jsem vidět, jak 
maminka houby krájí. Odmítala jsem jídla z hub jíst, a tak součástí vaření 
byl výprask mojeho sedacího zařízení. Odmlouvala jsem a neposlouchala 
jsem. 
Na moji babičku Terezku nikdy nezapomenu. Do šedivých vlasů měla 
včesané hřebínky, uvazovala si pestrý šátek, tváře měla opálené, čelo pod 
šátkem bílé, skládaný fjertošek, dlouhá sukně a zástěra. Po několik roků 
jsme navštěvovaly o prázdninách les. Ale to nejhlavnější vám přátelé píši 
až na závěr. 
Při sbírání plodů jsme si vypravovaly. 
O životě, o vztazích mezi lidmi, o lidské lásce, i zlobě a chamtivosti, jak 
pomáhat bližním, zda je něco mezi nebem a zemí, jak nádherné je 
usmívání, pohlazení, jak i slzička z radosti kane. 
A tak nyní na dálku jemně hladím tvář mojí borůvkové babičky Terezky a 
vám všem přeji, abyste alespoň na chvilku měli doma moji Terezku. 
 

Jaroslava Zvěřinová 
 
 

* * * 
 
Poznámka redakce: 
 
Beseda s autorkou, paní J. Zvěrionou, se koná u nás 3. září (viz 

program hlavních akcí). 
 
Autorem citátu měsíce je opět spisovatel a filmový scénárista Jan 

Procházka, jeden z nejaktivnějších účastníků „Pražského jara“ 1968 
(pozorný čtenář si již v minulosti všiml jedné z jeho myšlenek na titulní 
stránce Klubka – bylo to v srpnu 2006). Oba citáty byly vybrány ze 
sborníku novinových článků „Politika pro každého“. 
 
 

 

http://www.mathpublishing.eu/�


Beseda s Andrewem Feustelem, 
americkým astronautem v Pardubicích. 

 Dne 4.8. jsem se zúčastnil besedy s americkým astronautem A. 
Feustelem. Českou republiku navštívil proto, že jeho manželka Indira je 
českého původu. Matka je nebo byla Češka (Pojarová? ze Znojma), jak 
napovídá křestní jméno, otec byl nebo je Ind. Andrew Feustel je jeden 
z amerických astronautů, kteří se hlásí k českému původu. Lowell byl 
účastník mise Apolla 13, která musela čelit akutnímu nebezpečí havárie. O 
této misi byl natočen hraný film Apollo 13 s T. Hanksem. 
 Dalším astronautem s českými kořeny je Eugene Cernan, který byl pro 
změnu účastníkem posledním mise na Měsíci, cca v roce 1970. Na Měsíc 
s sebou vzal československou vlajku, když se vrátil na Zem a přijel do 
ČSSR, žádný z oficiálních představitelů komunistického Československa 
se s ním nechtěl setkat. Odvahu měl jen ředitel Astronomického ústavu 
ČSAV, který převzal naši vlajku, která byla na Měsíci.  
 Eugen Cernan (Čerňan) před několika lety navštivíl opět naši zem a 
v doprovodu Vladimíra Remka, cestoval po republice, při tom se s nimi 
zřítil vojenský vrtulník. Posledním v řadě astronautů českého původu je 
John Blaha, který byl 5x účastník mise raketoplánu. 
 Beseda byla pěkná, bylo tam mnoho dětí, které se ptaly, a někteří 
účastníci besedy se ptali anglicky. Jeden chlapec se ptal, co musí udělat, 
aby se stal astronautem? Zůstat co nejdéle ve škole. Chtěl jsem tam 
fotografovat, ale z blízkosti pódia a Feustela před besedou mě vyhnali a 
nechtěl jsem se ohánět novinářským průkazem. Fotky z místa, kde jsem 
seděl, byly podexponované, a když beseda skončila, tak se všichni 
nahrnuli k podiu, kde si chtěli nechat podepsat fotografii. Ani tehdy se 
fotky nepovedly, nemám digitální zrcadlovku a kdo má digitální kompakt, 
tak ví, jaké mají zpoždění od stisku spouště k expozici. Některé otázky 
byly technické, jaká je teplota kolem raketoplánu, když přistává. Odpověď 
byla cca 2600 °F. Jeden můj známý, který navštěvuje stejné přednášky na 
Univerzitě Pardubice o matematice, briskně spočítal zpaměti a odpověděl 
anglicky, kolik to je °C. Další dotaz byl na spektrometr, jeden 
z nejdražších přístrojů za cca 2 mld USD. Astronaut promítal fotografie a 
video z PC pomocí dataprojektoru. Besedu pořádala Krajská knihovna 
Pardubice a na závěr promluvila radní Pardubického kraje pro školství a 
kulturu. Podle mě je ostuda, že na to museli shánět sponzory. Kraj náklady 
nebyl spíše ochotný než schopný zaplatit. Sál v Domě hudby (dříve sídlo 

OV KSČ), údajně největší sál v Pardubicích, asi kromě divadla, byl zcela 
plný, sedělo se i na schodech.  
 Na závěr odměnili nejlepší účastníky dětské soutěžě S Krtkem do 
Vesmíru. Soutěže se účastnilo cca 650 dětí, jejich obrázky byly k vidění ve 
foyer sálu. A. Feustel totiž do Vesmíru vzal postavičku Krtka, při 
předchozí misi zase vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Podobné besedy 
proběhly i v jiných městech ČR, Praze, Českém Krumlově, Českých 
Budějovic, Pardubicích, Zlíně, Valašském Meziříčí a Brně. 
 Beseda určitě zaujala zejména dětské účastníky besedy a třeba někoho 
přivede k zájmu nejen o kosmonautiku, astronomii či vědu obecně. Besedu 
spolupořádala Česká kosmická kancelář, Astronomický ústav AV ČR, 
Americké centrum při velvyslanectví USA v ČR  
 Česká republika byla 3. zemí, která měla svého kosmonauta ve 
Vesmíru (Rusové označují účastníky vesmírných misí kosmonaut, 
Američané astronauti, Čína tchajkonauti a brzo poletí i indický 
kosmonaut(?)). Rovněž není mnoho zemí, které by měly své družice jako 
Československo (Magion). Je škoda, že nejen u nás klesly výdaje nejen na 
výzkum Vesmíru. 
 A. Feustel byl účastník předposlední mise amerického raketoplánu. 
Program začal v roce 12. dubna 1981 (20 let po Gagarinovi), když jsem 
byl v prvním ročníku na univerzitě, tak jsme slyšeli reportáž na Hlasu 
Ameriky z přistání prvního letu raketoplánu, který přívítal komentátor 
slovy „Vítej Columbie“. Teď jsem se tedy dožil po 30 letech závěru 
programu. Let raketoplánu je údajně dražší než lety ruskými Sojuzy, píše 
se o 4x a lety byly méně bezpečné. První havárie raketoplánu byla pro 
změnu, když jsem byl na vojně na začátku roku 1986 při startu 28. ledna a 
druhá 1. února v roce 2003 při přistání. Americké raketoplány se 
jmenovaly Atlantis, Columbia, Discovery, Enteprise, Endeavour, 
Challenger a jedna testovací kopie Pathfinder. 
 Také Sovětský svaz měl svůj raketoplán Buran, který letěl do Vesmíru 
jen jednou, 15. 11. 1988, bez posádky a pak zůstal nevyužitý a skončil 
jako atrakce. Záložní přistávací dráha byla v případě špatného počasí nad 
SSSR údajně v Československu v Ralsku. Stalo se to v době soumraku 
Sovětského svazu, kdy už nebyly peníze na nic. Tehdy se ale zrodila velká 
spolupráce kosmických agentur Ruska a USA a létalo se na ruských 
Sojuzech i amerických raketoplánech. Teď se situace obrátila a Američané 
budou odkázáni na lety Sojuzů. 
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