
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 5.1.2012 
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 byly 

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 
Kf6,Db3,Va5,Jb7,Je5,Pd2,f2 - Ke4,Se2,Jc3,Jc8,Pb6,d4,f4,g6 (7+8) 

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 první - leden 
ročník XIII. (2012) 

 
 
 

 
 
 
 

Opravdoví přátelé si navzájem řeknou i nepříjemné věci.  
 

Mike Krzyzewski 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Z naší kroniky 
 

33..  1122..  22001111  
 
První prosincový víkend bývá už odnepaměti věnován vánočnímu 

klubu (protože se nescházíme v takovém počtu častěji, je to zároveň klub 
adventní i mikulášský), který bývá zlatým hřebem akci celého roku. Tento 
rok pro nás nebyl snadný, ale vánoční klub se vydařil. Co mě obzvláště 
potěšilo, mezi přítomnými jsem uviděl pár nových tváří. 

 
Organizaci a přípravě se věnovala především paní Hejnová za asistence 

Evy. Opravdové hody nám nachystala paní Potrošovská – jsem rád, že při 
hodování jsem ji mohl tu a tam obsloužit a tím ji vyjádřit vděčnost nás 
všech. 

 
Michal Šéfl přišel s kytarou a krásně nám zahrál a mohli jsme si 

společně i leccos zazpívat. Avšak nejen on. Náš další vzácný host, páter 
Kamil Škoda, kaplan římskokatolické farnosti, nás přišel povzbudit nejen 
dobrým slovem, ale i klávesovým hudebním nástrojem, na který Michala 
pohotově doprovodil. Páter Kamil se mi svěřil, když jsem jej vyprovázel 
na cestě za jeho dalšími povinnostmi, že se k nám po loňsku už velmi těšil. 
Ostatně ten, kdo Kamila pozorně sledoval, si toho musel nepochybně 
všimnout. 

 
Za rok tedy - nashledanou, pokud páter Kamil nebude povolán ke 

službě v jiné farnosti. 
 

Jan Bázler 
nejen jako předseda, 

 ale i jako zpěvák mladoboleslavské katolické chrámové scholy
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Ostře se ozývají se i blogeři, namátkou mohu uvést: 

http://www.emag.cz/fuck-bigbrother-nebo-narodni-zdravotni-registr-
/?utm_source=emag&utm_medium=RSS&utm_campaign=aktualne 
 

http://www.penize.cz/zdravotnictvi/225695-narodni-spehounsky-registr-
co-si-o-tom-myslite 

Připomínán je George Orwell a jeho slavný román (kombinace sci-fi a 
hororu) „1984“, v němž všemocný diktátor zvaný „Big brother“ (Velký 
Bratr) děsivým způsobem špehoval všechny občany své říše. Že by došlo 
na slova exilového publicisty B. Kurase, podle něhož se Orwell spletl jen o 
pár desítek let? 

RNDr. Jan Bázler 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z listopadu 
 
1.   Sg1!  hrozí mat příštím tahem Dg2 
1. … Je2  2. Dd3  mat 
1. … Df4,Dg3,Dh2  2. Jxc5 mat 
1. … Dd4,Dd6  2. Jg5  mat 
1. … Df5  2. Jd6  mat 
1. … D5  2. Jf6  mat 

 
 

Milé vánoční přání a novou, zajímavou, originální úlohu nám zaslal náš 
přítel, pan Stanislav Juříček ze Vsetína. Upřímně děkujeme. 
Úloha byla testována programem v (C+). 
Bílý dá mat druhým tahem – diagram na obálce. 

 
* * * 

 
Rada pobočky a redakční rada Klubka děkují všem našim 
přátelům a příznivcům za vánoční a novoroční přání. 

 

http://www.emag.cz/fuck-bigbrother-nebo-narodni-zdravotni-registr-/?utm_source=emag&utm_medium=RSS&utm_campaign=aktualne
http://www.emag.cz/fuck-bigbrother-nebo-narodni-zdravotni-registr-/?utm_source=emag&utm_medium=RSS&utm_campaign=aktualne
http://www.penize.cz/zdravotnictvi/225695-narodni-spehounsky-registr-co-si-o-tom-myslite
http://www.penize.cz/zdravotnictvi/225695-narodni-spehounsky-registr-co-si-o-tom-myslite
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O jedné velké levotě … 
 
V Klubku 2001/12 v rubrice Antipštros padla zmínka o „Národním 

zdravotním registru“. Je to věc opravdu znepokojující. Stát se chystá 
vytvořit obří databáze o zdraví svých občanů, kde bude spousta údajů, 
které dosud platily za přísně důvěrné - zda brali drogy, byli v nemocnici či 
jestli se léčili z rakoviny. A také, zda se léčí u psychiatra. Bez souhlasu 
pacienta! Na lékaře, kteří by odmítli z etických důvodů údaje 
shromažďovat a zadávat, prý už dokonce čekají sankce. Obsahuje to 
připravovaný zákon o zdravotních službách i přesto, že Úřad na ochranu 
osobních údajů vyjádřil negativní stanovisko. Data anonymní nebudou a 
budou přístupná tisícům lidí, nejen lékařům, kteří jsou naštěstí vázáni 
lékařským tajemstvím, ale také všem možným úředníkům. Například 
odebrání řidičského průkazu psychiatrickému pacientovi je dosud možné 
jen na základě negativního komplexního posudku obvodního lékaře. Ten 
nemusí být neomylný, ale za svou práci má ručit a měl by ručit i za utajení 
důvěrných informace, se kterými při řešení této věci přijde do styku. 
Nemám dobrý pocit, když si představím, že tuto spornou otázku bude 
možná vyřizovat anonymní úředník, neznalý medicíny, ale napojený na 
databázi se spoustou medicínských údajů. Co když důvěrné údaje budou 
za úplatek předávány třeba zaměstnavatelům (včetně potenciálních 
zaměstnavatelů budoucích) nebo, bože chraň, pokoutním prodejcům léků. 
Nelze vyloučit, že správa registru bude svěřena dokonce soukromé firmě a 
jeho veličenstvo stát tak dá od bezpečnostních rizik ruce pryč! 

Postrádám kritiku ze strany sněmovní opozice (nemohu posoudit, zda 
jsem nedával pozor já sám anebo zda opozice zaspala). Důrazně, ale velmi 
korektně vyjádřil za iniciativu D.O.S.T. svůj nesouhlas pan Ladislav 
Bátora (údajně prý extrémista, mě samotnému se jevil jako rozumný a 
slušný člověk, správná kádrovácká říznost se mi zřejmě nedostává). 
Překvapivě ostrý odsudek zazněl od pana Pavla Bělobrádka, nového 
předsedy KDU-ČSL, který to vše označil za „ … bezohledný zásah do 
soukromí lidí srovnatelný jen s StB“ (podrobnosti si každý snadno přečte 
na vývěskách této politické strany).  
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
"Nový rok nám bude drahý", vyjádřil se kdesi známý překladatel dr. 

Ivo Šmoldas. Asi tak. Ani není nutné, brát si do hlavy proroctví Mayů, 
věštící letošní zánik světa. Stačí, že začíná sociální reforma. Příspěvek na 
mobilitu ubírá některým tělesně postiženým, odkázaným na dopravu 
automobilem, až tři tisíce korun oproti dosavadní výši dávek. Náměstek 
Úřadu práce pan Žárský to vysvětluje pozitivně - dávku prý teď může 
dostat širší okruh lidí... Blaze tomu, kdo nic nemá. Duševně nemocní mají 
nárok na takovouto sociální pomoc jen zcela výjimečně, takže o ni 
nemohou přijít. Ty, kdo žijí s přiznanou invaliditou, ale bez nároku na 
invalidní důchod, čeká dokonce jisté navýšení dávek hmotné nouze (180 
Kč - bez záruky). Plánované sociální karty se zatím odsouvají, snad na 
druhé pololetí tohoto roku. Zvýšení cen potravin, léků a služeb se se 
změnou sazby DPH týká všech.  

 Sto korun za den v nemocnici nebo léčebně čeká všechny 
hospitalizované. O řešení existenčních problémů dlouhodobě 
hospitalizovaných a jejich rodin se zatím nestará nikdo. Ministr 
zdravotnictví poukazuje na rostoucí náklady lůžkových zařízení a 
postižené občany velkoryse odkazuje na sociální systém (jehož letošní 
prioritou jsou úspory). Měli bychom pátrat po definitivní podobě lázeňské 
vyhlášky. A letošní praxe ukáže, do jaké míry změní situaci lidí 
dlouhodobě postižených psychotickým onemocněním nový systém 
posuzování. 

Varovný nárůst počtů psychiatrických pacientů naše politiky zatím 
příliš neoslovuje - kdy pochopí, že jde o vážný společenský problém? 
V Klecanech u Prahy má ale vzniknout velké vědecké pracoviště 
navazující na práci dnešního Psychiatrického centra Praha. Budu se snažit 
zjistit podrobnosti. ESPRIT, časopis České asociace pro psychické zdraví, 
se ve svých posledních číslech začíná soustavně zabývat systémovými 
záležitostmi. Tématem posledního loňského čísla (11 - 12/2011) byla 
DEINSTITUCIONALIZACE. K tématu se na jeho stránkách vyjádřil i 
ředitel bohnické léčebny MUDr. Martin Hollý, další článek informuje o 
pilotním projektu MPSV "Podpora transformace sociálních služeb". Ten 
se týká "velkokapacitních ústavů", těch, kterým tělesně postižení říkají 
"lidojemy". Ovlivní tyto snahy i situaci psychiatrických léčeben a jejich 
pacientů? 
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Naděje umírá poslední. 
A tak přeju do roku 2012 všem čtenářům Klubka, aby jejich často 

nesnadný život nebyl o mnoho těžší, aby jim vydrželo dosavadní 
zdraví a aby měli zajištěno alespoň to základní, co je k životu 
zapotřebí - hlavně dobré lidi kolem sebe.  

 
Martina Přibylová, dz.prima@centrum.cz 

4.1.2012 
 

* * * 
 
 

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 jsme podali elektronicky. Doufáme, že NRZPČR bude 
tomuto návrhu věnovat pozornost i přes naléhavé aktuální problémy se 
sociální reformou. 

 
Program „velkých klubů“, které budou našimi hlavními akcemi v I. 

pololetí roku 2012, je zveřejněn v tomto čísle.  
Pro jistotu ještě jednou upozorňujeme na důležitou věc: dubnový klub 

se výjimečně bude konat až 14. dubna. Po zralé úvaze jsme to rozhodli, 
protože velikonoční svátky připadly letos na 8. - 9. dubna, a my chceme 
respektovat souvislé volno těch, kteří si je budou chtít užít třeba v kruhu 
rodiny. Kromě dubna ovšem zůstává v platnosti obvyklé pravidlo, že se 
scházíme vždy první sobotu v měsíci. 

 
Rada pobočky 
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HUMOR 
 
Syn: „Tati, uvažuji o kariéře v organizovaném zločinu.“ 
Otec: „Vláda nebo soukromý sektor? 

Doporučoval bych vládu, nejdou nikdy sedět!“ 
- mb- 

 
* * * 

 
Ptá se mladík svého nového objevu: 
„Slečno, mohu vás pozvat ke mně na kávu a výborný borůvkový koláč?“ 
„Můžete, ale říkám dopředu, že nemám ráda drobky v posteli … “ 
 
Potká policajt pár bezdomovců a ptá se jednoho: 
„Kde bydlíte?“ 
„Nikde.“ 
„A co Vy?“ 
„Já taky nikde, my jsme sousedi.“ 

 
Povídá žena manželovi, když se vrátil z práce domů: 
„Představ si, že tady byl nějakej chlap a ptal se, jestli náhodou 
neprodáváme osla!“ 
„Kretén jeden! A cos mu řekla?“ 
„Že nejsi ještě doma!“ 
 
Rozčiluje se manželka jednoho motoristy: 
„To tvoje auto dostalo už třikrát botičky a já musím chodit furt v těch 
starejch sešmajdanejch křápech!“ 
 
 

Přádovi zůstávají věrni Klubku i v novém roce. 

mailto:dz.prima@centrum.cz
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Z REGIONU 

 
Od 1. ledna 2012 budou dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a 

dávky pro občany se zdravotním postižením (včetně vydávání průkazek 
TP, ZTP a ZTP/P) vypláceny Úřadem práce ČR, prostřednictvím jeho 
kontaktních pracovišť. Přímo v Mladé Boleslavi budou pracovnice 
kontaktního místa ÚP vyřizovat tyto agendy v přízemí budovy magistrátu 
na Staroměstském náměstí 70. 

 
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

se  rozhodlo nenavyšovat cenu vodného a stočného. Cena bez DPH 
zůstává na stejné úrovni jako v roce 2011. Upravuje se pouze o změnu 
výše DPH stanovenou zákonem, tj. z 10% na 14% s platností od 1. 1. 
2012. Cena vodného a stočného celkem tak od ledna činí 75,19 Kč/m³ 
včetně 14% DPH. 

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

 
* * * 

SPORT 
Vánoční turnaj Fokus CUP 2011 

Tak už potřetí se konal v hale neratovického gymnázia vánoční turnaj 
Fokus Cup 2011. Turnaje se zúčastnili hráči z Německa, Rakouska a 
České republiky. Mělník reprezentovalo mužstvo Sport Vehlovice, které 
ve složení: Ivo Přáda, Honza Mašek, Jirka Procházka, Pavel Procházka, 
Tomáš Kostolany a David Chorvat obsadilo druhé místo. Vítězem turnaje 
se stalo mužstvo Janda Team z Neratovic. Boje to byly urputné, ale 
v mezích pravidel. Za odměnu obdrželo každé mužstvo krásný pohár. 
Poděkování také patří vedení gymnázia, že poskytuje pro turnaj zázemí. 

Poslední poděkování patří Honzovi Drobnému, který tyto mezinárodní 
turnaje organizuje. 

Tak se už těšíme na další turnaje. 
Jiří Přáda 

článek pro Mělnický deník 
 

 

 

 
 

Plán hlavních akcí I. pololetí 2012 
 
 
7. 1. 2012 – Valná hromada 
 
4. 2. 2012 – Narozeniny dlouholeté členky našeho sdružení 

E. Horákové 
 
3. 3. 2012 – Přednáška PhDr. Červinky, klinického 

psychologa z léčebny v Kosmonosech 
 
14. 4. 2012 – Kytarový koncert (Hana Prskavcová) 
 (pozor na posun termínu) 
 
5. 5. 2012 – Beseda s akad. malířem a arteterapeutem 

Michalem Segertem 
 
2. 6. 2012 – Tradiční výlet do Lín 

 
 

I přes závazně dohodnutý program je případná změna plánu vyhrazena. 
 

Všechny srdečně zve a předem za účast na akcích děkuje 
 

Rada pobočky 
 

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


Naše recenze 
 
Petr Vopěnka: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci 
Práh, Praha 2003, 918 str., váz., cena neuvedena, ISBN 80-7252-022-9 
 

Pod tímto trochu záhadným názvem se skrývá souborné vydání čtyř 
samostatných knih - rozprav s geometrií, které Petr Vopěnka psal v letech 
1981-1996. Jde o poměrně slušnou „kládu”, která je určena asi především 
profesionálním matematikům a těm, kteří mají hlubší zájem o matematiku 
a především o geometrii. Vysvětluje, jak byla geometrie chápana a 
provozována v průběhu dvou tisíc let, od antiky do moderní doby na 
území Evropy. Autor knihy, prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. získal 
„velký doktorát” ve 32 letech a na titul vysokoškolského profesora si 
musel počkat z politických důvodů až do roku 1990. Jde o významného 
českého i světového matematika, jehož díla jsou známa nejen u nás. Petr 
Vopěnka byl dva roky v letech 1990-1992 českým ministrem školství, a 
tak se stal známým i širší veřejnosti. Získal Medaili za zásluhy od Václava 
Havla. 

Autor knihy rozvíjí náročné úvahy o přístupu jednotlivých 
geometrických, matematických a filozofických škol a jejích představitelů 
jako byli Eukleides, Pythagoras, Platón, Aristoteles, Descartes, Galileo 
Galilei, Kant, Hume, Berkeley, Newton, Husserl . 

V první rozpravě s geometrií nazvané „Vědění uloupené bohům 
olympským” se zabývá antickou geometrií, v druhé rozpravě nazvané 
„Prosvětlení cesty k nekonečnu” pojetím nekonečna v různých obdobích, 
různým druhům důkazů a definic a ve třetí rozpravě nazvané 
„Geometrizace reálného světa” rozsáhle cituje z díla René Descarta a 
Isaaca Newtona. Škoda, že úvahy o matematizaci přírodovědy nedovedl 
autor knihy až k Einsteinovi. V závěru této části podrobil autor zdrcující 
kritice Marxe a marxisty, jejichž vědu nazývá vyvrcholením novověké 
vědy, ale současné za její karikaturu. Ve čtvrté rozpravě nazvané 
„Otevření neeukleidovských geometrických světů” se věnuje základním 
typů neeukleidovské geometrie, geometrii Lobačevského (hyperbolické) a 
Riemannově eliptické geometrii. 

Autor knihy uvádí myšlenky, na které běžný uživatel či student 
geometrie asi nenarazí, např. jak geometři „využívali” k uskutečnění 
geometrických objektů a jevů Dia, Boha, Bohočlověka, nadčlověka či 
anděla. Při vyjadřování myšlenek používá stejné pojmy jako v jiné své 
knize „Meditace o základech vědy”, kterou rovněž vydalo nakladatelství 
Práh. O hlubokém zájmu autora knihy o geometrii svědčí i fakt, že se jí 
zabývá i v matematické povídce „Trýznivé tajemství”, věnované 
okolnostem objevu neeukleidovské geometrie králem matematiků Carlem 
Friedrichem Gaussem a dalších vědců, kteří u tohoto objevu stáli. 

Petr Vopěnka podrobně vysvětluje, jak byl reálný prostor ztotožněn 
s klasickým geometrickým prostorem a reálný svět byl tak vysvětlován 
pomocí známých geometrických zákonů a jaké to mělo důsledky. Autor 
knihy vychází z podrobného studia děl mnoha matematiků a filozofů, 
jejichž seznam uvádí na konci knihy. Z tohoto seznamu je zřejmé, že 
v češtině dosud nevyšla kniha Isaaca Newtona „Matematické základy 
přírodovědy” 

Protože je kniha „Úhelný kámen..” velmi rozsáhlá, chybí mi rejstřík ať 
už věcný nebo jmenný, rovněž by čtenářům knihy autor ulehčil četbu 
zařazením slovníčku pojmů. 

Knihu by si měl přečíst každý profesionální matematik, i když 
pochybuji, že by tak učinily naše učitelky na základní škole. Kniha 
nedávno opět vyšla. Pan profesor Vopěnka mezi tím okomentoval 
Eukleidovy Základy (2. nejvýznamnější knihy po Bibli, opravdová Bible 
matematiků, kniha z antiky, která je vzorem všech knih o matematice a 
geometrii. Poprvé použil Eukleides axiomatickou metodu.), texty Al 
Chvarizmiho: Aritmetický a algebraický traktát (spisy ze středověku, 
podle kterých se Evropa učila řešit rovnice a používat arabské číslice – ve 
skutečnosti indické. Ze jména Al Chvarizmiho pochází slovo Algoritmus, 
které nemá nic společného s rytmem a z názvu díla aldžebr pochází název 
matematické disciplíny algebry, která se původně zabývala řešením 
rovnic). Prof. Vopěnka dále nedávno zveřejnil Pojednání o jevech 
povstávajících na množství, Úvod do klasické teorie množin a Calculus 
infinitesimalis Pars prima. Druhá část vyjde v těchto dnech 

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