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Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, 
jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. 

Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. 
  
 

Richard Aldington 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Báseň pro Nikolku 
 
 
Jihnu, vidím – li duhu na obloze, 
jihnu, vidím – li červánky v podvečer. 
Stýská se mi po sněhové vločce, 
ale i po dešťové kapce. 
Stýská se mi po modrém nebi, 
ale i po odkvetlé jabloni. 
Stýská se mi po tvém úsměvu, 
stýská se mi po tvé slzičce malé, 
i po tvých copánkách, ale i tvářičce milé. 
Stýská se mi po tvých bačkůrkách. 
Jsou kostičkované, teplé, veselé, 
kdykoliv sis je brala, 
něžně ses usmívala. 
Mám je na památku, hladím je, vzpomínám. 
Vzpomínám na moje dvě dcerky a paní, 
bylo to zlé a kruté v okamžení. 
 
Kdo bude tuto básničku číst, 
ať není smutný, je v ní láska, cit, 
ale i touha po životě a štěstí mít…. 
 
Havárie připravila o život dvě dcerky 
a manželku. 
 

Báseň napsal vězeň Petr B.,Valdice 
Pro Klubko vybrala J. Zvěřinová 
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Řešení šachové úlohy z října 
Autor: Stanislav Juříček, Vsetín, originální úloha pro Klubko 

 
Svůdnosti 1.Sg3/e3/h6?, Vf2? vyvrací 1.- Sf6!  
 
Řešení: 1.Sg5! [hrozí 2.Vf2#] 
1…. Jbd4,Vd4,Sf6   2.V(x)f6# 
1…. Je5,Se5  2.Jh6# 
1…. Jcd4,Sd4  2.Sxd3# 
1… g3    2.Sh3# 

 
Autory další úlohy jsou ing. Josef Burda a Rudolf Solarczyk (Havířov a 
Ostrava). 

vybral - MV- 
* * * 

 
Krásné svátky vánoční, 
hezkou cestu na Půlnoční, 
na Silvestra pěkný tanec, 
písničku zpívejme 
a na svět s optimismem se dívejme 

Jarka 
 

* * * 
 

Rada pobočky a redakční rada Klubka přejí všem našim 
členům, přátelům, sponzorům a příznivcům krásné a 
pohodové Vánoce a pevné nervy do nového roku 2012. 
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SPORT 

Fotbalový turnaj v Německu. 
Jako každý rok se 3. 10. 2011 konal v německém Plattlingu turnaj 

klientů psychiatrie ve fotbale. 
Hlavní organizátor Honza Drobný sestavil mužstvo z členů Fokusu 

Mladá Boleslav a Praha a patří mu dík za celkové zajištění turnaje. Já jsem 
se zúčastnil turnaje se synem Ivošem, pro kterého to byl zážitek, jelikož 
byl poprvé na mezinárodním turnaji. I když naše mužstvo prohrálo jenom 
jeden zápas, tak skončilo deváté. 

Já se účastním turnajů několik let a je příjemné když se zdravíme 
s klienty z Německa nebo Rakouska, ještě kdybychom uměli řeč, tak by to 
bylo o to lepší. 

V prosinci nás čeká turnaj v Neratovicích, koná se v prostorách 
místního Gymnázia Františka Palackého 18. 12. 2011 v 10 hod., proto 
pokud můžete, dostavte se fandit!!  

J.Přáda 
 

* * * 
Tři věci 
 
Tři věci bys měl obdivovat: 
 … přírodu, děti, staré lidi… 
Třech věcí se chraň: 
… tvrdosti srdce, přecitlivosti, nevděčnosti…. 
Tři věci se snaž posilovat: 
… svou odvahu, laskavost, vlídnost k blízkému… 
Tři věci se snaž ovládat: 
… své nálady, svůj jazyk, své chování…. 
Tři věci bys měl rozdávat: 
… dobré slovo nemocným, útěchu trpícím a 
pochvalu těm, kdo si ji zaslouží… 
O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 
…. o zdraví, veselou mysl, o dobré přátele… 
 

Převzato z internetu.      Jarka Zvěřinová 
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Vánoční 
 
Hvězdička stříbrná dopadla na zem 
a všechno kolem mění se rázem. 
Malá děcka vyskakují z kočárků, 
to aby viděla měsíc a polárku. 
Babičky, dědečkové, mámy a tátové 
zdobí stromečky a běhají pro dárečky. 
 
Štěstí, zdraví, ať máte stále dosti 
a nebolí vás od práce kosti! 
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní. 
Přeji vám, ať nemáte žádnou svízel, 
aby každý neduh vám ze života zmizel. 
 
Jsou dny, kdy se obyčejné chvíle mění 
v jedinečné okamžiky, které zanechávají 
Krásné vzpomínky. Tak ať je jich 
co nejvíce!!! 
 
 
Nádherné Vánoce 
                             baráčníkům a Klubku 
                             přeje  
                                     Jarka Zvěřinová 
 

* * * 
 
 

Rada ČSDZ, pob. Mladá Boleslav připravuje návrh na udělení ceny Mosty 
2011 v kategorii 4. (Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se 
zdravotním postižením) pro paní PhDr. Darju Kocábovou. 



ANTIPŠTROS aneb Co se děje 
Je čas adventu, těšení na Vánoce i ohlížení za odcházejícím rokem. V Praze umrzl první 
člověk bez domova, ode dneška platí novela zákona o zdravotním pojištění, která 
duševně nemocným nejspíš nepřinese nic dobrého, ale moje hlava i ruce se vzpírají být i 
tentokrát havranem a psát o horrorech současnosti a beznaději nemocných, starých a 
chudých lidí. "Naděje je vždycky" prohlásil na vánočním koncertu šéf a primáš Hradišťanu, 
Jiří Pavlica. Doufejme... 
Na veselé a přátelské oslavě s hudbou a dobrým jídlem se v Zimní zahradě bohnické 
léčebny připomínaly 10. narozeniny Kolumba. Kolovaly tu nové kalendáře s obrázky 
výtvarné skupiny, tleskalo se zasloužilým členům, zejména těm angažovaným 
v mezinárodně oceněném projektu Pacientští důvěrníci. Nad výbornými chlebíčky jsem 
přemýšlela i o tom, co dává členství v pacientské organizaci samotným "Kolumbusákům". 
Vztahy, pospolitost, zbavení se pocitu osamělosti, seberealizaci. Totéž, co dává všem 
nemocným a postiženým, kterým už zdravotní stav nedovoluje aktivní činnost, ale v těchto 
dnech se budou v klubovnách scházet u vánočních stromků a prožívat radost z toho 
obyčejného "být spolu". Přeju vydařený vánoční klub i do Mladé Boleslavi všem členům 
KLUBKA i ČSDZ. 
V novém roce nás čekají stokorunové poplatky za den hospitalizace i na psychiatrii, další 
podivné koncepce ve zdravotní a sociální oblasti, zvyšování DPH, nepřímé daně "pro 
všechny", zavádění sociálních karet (netýká se invalidních důchodů, ale dávek v hmotné 
nouzi ano), které nebudou dovolovat nákup cigaret, omezování lázeňské léčby...  A také 
vytváření "Národního zdravotního registru", ve kterém má být evidováno všechno o všech. 
Jak tato "nikoho neohrožující" myšlenka ministerstva zdravotnictví ovlivní psychiatrické 
pacienty, které dohání stigmatizace na každém kroku? 
V závěru roku se konají Valné hromady občanských sdružení. Česká asociace pro 
psychické zdraví (ČAPZ) zvolila novou výkonnou radu, Fokus Praha se soustředil na 
ujasňování budoucího vývoje činnosti v současné neutěšené situaci. Pražská "Zvonařka" 
je patrně v klidu, dva mé maily s žádostí o setkání s předsedkyní MUDr.Gláslovou zůstaly 
zatím bez jakékoliv odpovědi. Pražský Magistrát deklaruje úmysl vytvořit plán komunitních 
služeb do roku 2014 (daný zákonem). Slibný záměr je ovšem závislý na přidělených 
financích. Zářijový seminář MISE ČAPZu se zabýval "bolestmi psychiatrických léčeben". 
(Zájemci,čtěte ESPRIT č.9-10 i s dvoustránkovým rozhovorem s Mgr.Lucií Rybovou.) 
V Muzeu policie ČR je možné navštívit do února mezinárodní putovní výstavu Příběh 
nemocné duše. 
A na závěr připomínám rozhlasový rozhovor s ředitelem jedné z největších neziskovek 
v ČR, katolické CHARITY. Na otázku redaktorky, jaký je nejdůležitější úkol jeho 
organizace pro další rok, mu stačilo jediné slovo: PŘEŽÍT. Pan ředitel měl pravdu. Je to 
naše největší přání a nejdůležitější úkol do roku 2012. Krásné Vánoce, hodně zdraví a 
štěstí a aspoň trochu radosti! A tu naději. 

 
1.12.2011,Martina Přibylová,dz.prima@centrum.cz
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HUMOR 
 
Manželka se ptá muže: „Pepo, budeš jíst tu polívku? 
Jestli ne, přidám tam maso a dám ji psovi.“ 

- ju- 
 
Ptá se sousedka paní Kaliankové: „Proč jsi tak rozrušená?” 
„Ani se mě neptej. Kvůli lásce.” 
„Prosím tě! Muži si nezaslouží, abychom se kvůli nim rozčilovali. Jak 
jeden odejde, přijde druhý...!” 
„No právě... tentokrát ten první, Pepa, není ochotný odejít!” 
 
„Představte si, paní Hudáčková, naše Květa bude mít dítě a neví, s kým!” 
„To mi povídejte, já mám manžela a nevím nač!” 
 
Byla to holka jako brousek, jen na ni plivnout. 
 
Dvě starší dámy se bavily o mladých mužích. 
„Přiznejme si to,” prohlásila první smutně. „Už na ně nemáme.” 
„To je pravda,” souhlasně si povzdechla druhá. „Musely bychom být 
milionářky ...” 
 
„Paní Kalianková, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte?” 
„Válečkem na nudle!” 
 
Žena je jako kytara, nejen, že je potřeba vyhmátnout a naladit tu správnou 
strunu, ale i pevně držet pod krkem! 
 
„Vidět tě nahou,” prohlásil muž, „umřu štěstím!” 
„Vidět tě nahého,” na to krasavice, „umřu smíchy!” 
 
„Ten můj starej je strašnej sadista. Včera jsem mu vyprávěla, že jsem 
slyšela, že se poblíž Plzně v Labi utopil nějaký bezdomovec a on se tomu 
ještě smál!“ pohoršeně povídá kamarádce paní Pitáková. „Proč se 
směješ?!” 

Přádovi přejí čtenářům veselý, ale raději střídmý Silvestr 
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Z REGIONU 
 
Dosavadní ředitel Městského divadla František Skřípek vyhrál ve 
výběrovém řízení a bude funkci ředitele vykonávat v dalším funkčním 
období. 
 
Mladá Boleslav má novou galerii Xalibo, která sídlí na Staroměstském 
náměstí 153. 
 
V Mladé Boleslavi vzniká nová síť provozoven, které jsou nekuřácké a 
přátelské rodině. Projekt s jasně danými kritérii vyhlásilo v květnu jako 
svoji novou kampaň Zdravé město Mladá Boleslav. 
 
Zdravé město Mladá Boleslav letos bez problémů obhájilo kategorii C 
místní agendy 21. V příštím roce se pokusí postoupit do nejvyšší a 
nejprestižnější kategorie B měst a obcí ČR. 
 
Ve středu 7. prosince 2011 uspořádá Knihovna města Mladé Boleslavi 
vánoční výprodej vyřazených knih před hlavním vchodem do budovy 
knihovny na třídě V. Klementa. Knížky si bude možné prohlédnout a 
zakoupit od 9 do 17 hodin. 
 

-red- 
Zdroj a podrobnosti na webu města - http://www.mb-net.cz/ 

 
* * * 

 
Rada pobočky připomíná všem řádným členům možnost zaplatit členské 
příspěvky. Je to výraz solidarity s ostatními členy a gesto podpory všem 
těm, kteří se s nemalým úsilím o naše finance starají. Členové v sociální 
tísni mají nadále právo požádat o snížení výše příspěvku. 
Valná hromada pobočky zasedá 7. 1. 2012. Dostavte se v hojném počtu a 
připravte si konstruktivní návrhy na obměnu funkcionářů pobočky 
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Svatomartinská husa 
 
     Domácnost paní Ivetky je početná. Manžel, dvě dcerky, babička a děda 
a samozřejmě nezbytné němé tváře. Stále prskající, zelenooký, načepýřený 
a ježící se frajer kocour Zoro a pes Primeček. Primeček je moc hodný, 
proto ta zdrobnělinka. Ale ve skutečnosti je to pěkný a poslušný „habán“ 
rasy „zlatý retrívr“. 
     Kdykoliv jdu do práce za paní Ivetkou, chřestím v kapse piškotama, 
abych měla povolený vstup a pejsek byl milý. Přivíral oči, že to vypadalo 
jako když si s člověkem rozpráví a dává poslušně PAC. V druhém stádiu 
návštěvy láskyplně omývá člověka jazykem, kam až dosáhne. 
…. A bylo Martina. Na ten den se sluší obědovat husu. Ta paní Ivetky byla 
domácí, přímo výstavní kus. Paní domu si na přípravě dávala záležet. 
Obracela, podlévala, kůžička křupala a domácnost voněla. Uvařit k huse 
zelí a knedlíky, to byla pro paní Ivetku maličkost. Všichni si pochutnávali 
a chválili paní kuchařku. Kus husy zbyl. Paní Ivetka se ptala svých rodičů, 
zda si nechtějí zbytek husy vzít domů. Těšili se, že přijdou radši ještě 
druhý den na oběd. 
     Husa chladla v pekáči pod utěrkou na stole v kuchyni. Náhle rána, 
třeskot nádoby o zem!! 
Rodinka vyběhla od sledování televizního programu. Na desce stolu seděl 
umaštěný kocour Zoro a Primeček držel v packách dočista ohlodaný husí 
skelet!! První se vzpamatoval kocour a utekl oknem. Zato Primeček na 
udobřenou všechny členy domácnosti olízal a rozdával PAC. Ze všeho na 
konec byla pěkná legrace! 
     V poledne druhý den zamyšlená paní Ivetka nakrájela knedlíky na 
pánev, přidala zelí a trochu zásob masa, na sádle vše osmažila – a byl to 
„KOČIČÁK“. Členové rodiny tomuto pokrmu říkají: 
„KOČIČÁK, zvaný ZORO – MSTITEL“. 
 

Jarka Zvěřinová 

http://www.mb-net.cz/


Naše recenze 
 

Milan Mareš: Příběhy matematiky. Stručná historie královny věd. 
Příbram 2008, Pistorius & Olšanská, ISBN 978-80-87053-16-4, 336 str., 
399 Kč 

Kniha zachycuje několik let historie matematiky, která bývá nazývána 
královnou věd. Zachycuje vývoj matematiky od pravěku prakticky do 
současnosti. Je rozdělena na čtyři díly: „Začátky trvaly dlouho“, „Věda se 
mění“, „Potřeba nadhledu“, „Matematika pro každý den“. Nenapadá mě 
příliš mnoho matematiků, kteří by v knize nebyli zmíněni. Kniha je 
populární výklad historie matematiky, matematických vzorců v knize 
mnoho nenajdete, ale nějaké tam jsou. Kniha je vynikající popularizační 
příručkou, vhodnou i pro studenty, mohla by probudit u některých čtenářů 
zájem o matematiku. Ale spíše se domnívám, že ji budou číst ti, kteří již 
ten zájem o matematiku mají. Vedle textu, který líčí historii matematiky 
na osudech jejích tvůrců, jsou v knize portréty matematiků a na obálce 
knihy je přehled matematických symbolů s uvedením roku, od které jsou 
používány a jejich autor. Protože není možné zachytit vývoj matematiky 
v jednom souvislém textu, jsou v knize odbočky, které popisují v jednom 
celku vznik některých matematických disciplín: geometrie, diferenciálního 
a integrálního počtu, funkcionální analýzy, teorie pravděpodobnosti a 
matematické statistiky, topologie, teorie množin. Autor se nevyhýbá 
některým matematickým pojmům, jejichž znalost je nezbytná pro 
pochopení výkladu. Tyto pojmy autor vysvětluje velmi srozumitelným 
způsobem, alespoň se mi to tak jako matematikovi jeví. 

Kniha také obsahuje jmenný i věcný rejstřík a seznam literatury pro 
další studium, jak dostupné v českých překladech, tak cizojazyčných knih.  

Autorem knihy je prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., který pracuje 
v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Vedle řady odborných 
prací napsal např. Knihu „Slova, která se hodí, aneb jak si povídat o 
matematice, kybernetice a informatice“, o které jsem psal před nedávnem, 
myslím v Moderním vyučování. 

V poslední části knihy autor nezapřel svoji profesionální orientaci a líčí 
také vývoj kybernetiky a počítačové vědy. Kniha je vhodná i pro 
středoškolské studenty a tedy i pro knihovny středních škol. Vřele mohu 
doporučit pro přečtení. Kniha nedávno vyšla ve druhém vydání 

 
RNDr. Karel Vašíček, www.mathpublishing.eu www.eukleides.cz/store 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
Redakce nabízí zveřejnění všem odborným pracovištím zveřejnění 
kontaktních údajů a dalších důležitých informací pro klienty. 

 
MUDr Stegerová s.r.o. 
MUDr Martina Stegerová 
Psychiatrická ambulance 
J.Palacha 1262 
29301 Mladá Boleslav 
tel. 326 323 137 
Po,Út: 8:00-12:00,13:00-14:30; St: 8:00-12:00;Čt:8:00-12:00,13:00:15:00 
Pátek je pro objednané. 
 
E-mail: mstegerova@gmail.com 
Web: www.stegerova.cz 
 
Psychiatrická ambulance 
Jičínská 1139 
293 01 Mladá Boleslav 
tel. 326 328 998 
 
Prim. MUDr. Jiří Belza (Po:7:30-11:30,13:00-17:00; Út,St:7:30-13:00) 
Prim. MUDr. Petr Mistoler (Út,St 13:30-18:00) 
 
MUDr. Belza nepřijímá nové pacienty pro naplněnou kapacitu. 
Volnou kapacitu má MUDr. P. Mistoler, domluva na č. 603 752 814. 
 
 
Česká asociace pro psychické zdraví 
Tel.: +420 224 212 656 
e-mail: info@capz.cz 
www.capz.cz 
 
Nová adresa pracoviště je: Vitkova 7,186 00 Praha 8. 
Veškerou korespondenci posílejte na tuto novou adresu 
 

http://www.mathpublishing.eu/
http://www.eukleides.cz/store
mailto:mstegerova@gmail.com
http://www.stegerova.cz/
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