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PhDr. Darja Kocábová, CENTR PCO v.o.s

Pro naše šachisty – bílý dá mat druhým tahem
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než lenošení a mrhání.
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PROTEST

Národní rady osob se zdravotní

Svaz pacient R a Národní rada osob se zdravotním postižením R
zásadn protestují proti omezování dostupnosti zdravotní pé e. Ministr
Leoš Heger dosud nereagoval na kritiku a vlnu nesouhlasu, která se zvedla
po prvních zprávách o chystaném zhoršení dostupnosti zdravotní pé e,
která hrozí od 1. 1. 2013. Stanovení dlouhých asových limit na
onkologické operace a další operativní zákroky výrazným zp sobem
zhoršuje zdravotní péci pro pacienty v CR a asto muže vést i k p ímému
ohrožení života n kterých pacient .

Garantovaná, odborná, asová a místní dostupnost zdravotní pé e
nem že být posuzována pouze krátkodobými ekonomickými hledisky. 
Rychlá, by nákladn jší zdravotní pé e, je v ad p ípadu v dlouhodobém 
kontextu velmi asto levn jší.

garantované ne
k

Vyzývám

z

V Praze dne 8. února 2012

Luboš Olejár, v.r. Václav Krása, v.r.
dseda 

Národní rady osob se zdravotním postižením
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Kontaktní adresa: Vítkova 7, 186 00 Praha 8. E-mail:info@capz.cz 
Web: www.capz.cz

www.klubmlynek.webnode.cz

* * *

blíže seznámit s

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php
- red-

* * *

ešení šachové úlohy z ledna
1. Dc2? d3!
1. Db1? Jxb1!
1. De6! [tempo] 1.-Ja7/d6/e7 2.J(x)d6#

1.-bxa5/b5 2.Jc5#
1.-g5 2.Df5#
1.-Sd1/f3/g4/h5 2.d3#
1.-Sf1/d3/c4/b5/a6 2.f3#
1.-d3 2.Dc4#
1.-f3 2.Dg4#
1.-Jb5 2.Dc6#
1.-Jd5 2.Dxd5#
1.-Ja2/a4/b1/d1 2.Dc6#,Dd5#

Autorem nové úlohy je Mieczyslaw Zalewski, Mlawa, Polsko.
Vybral –MV–
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„Paní, kam se tak ženete?“
!“

!“
...“

* * *

v

Zdroj: Josef Fousek, Epigramy

* * *

bytu, chaty, garáže, auta …
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Ministerstvo zdravotnictví

dispozici v naší 
klub

Kontakty:
NRZP, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Tel.: 736601561 * www.nrzp.cz,
E-mail: nrzp@nrzp.cz

SP R, Sokolská 32, 120 00 Praha 2, Tel.: 603720158 * www.pacienti.cz
E-mail: posta@pacienti.cz

* * *

Dopis, který poslalo European Disability Forum ministru 

Brusel, 23. února 2012
Ref. EDF-012-023

Plz

osobami se zdravotním postižením v ústavech za nanejvýš znepokojivý 

práv.
skou vládu, aby se zasadila o zastavení všech nelidských 

praktik v psychiatrických a dalších segregujících ústavech, v nichž se 
porušují základní lidská práva.
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Hnutí osob se zdravotním postižením volá po zrušení všech násilných, 
nucených a nedobrovoln

omamováním sedativy, samotkami a omezováním pohybu. Jejich ze 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zakazuje jakoukoli 
formu násilí a zneužívání páchaného na osobách se zdravotním postižením 

ratifikovala a musí ji respekto

zásadního významu.

S pozdravem,
Yannis Vardakastanis

* * *

k dispozici v
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Inzerát

Našlo se srdce v prachu ulice.

Bylo to v
První sníh podzimní
Na louce tál…

Své milé v úschovnu dal….

Zn.: Tohle je pravda,
slyšte prosím,
já na krku
to srdce nosím

-

Víte-
která to srdce ztratila,

Ráda bych je vrátila!
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Milovat a dostat lásku,

radovat se z
najít chvíle veselé,
užívat si pevné zdraví,
mít vždy práci,
která baví,

starostmi se nezabývat.

a k životu,
jenž nezná nesnází,

ti nikdy žádný

5
ANTIPŠTROS aneb Výhledy

Dny se už prodlužují (tento týden na 11 hodin) k radosti všech, kterým 

–

v jeho platností 

(www.spiralis-os.cz jsme se, že s
bude zrušen 

Deverová v

v souladu s

budou od 1.1.2014 automaticky považována za spolky. Problémy mohou 

Praktický proces transformace ovšem podle mého názoru zdaleka 

s právníkem.

– i pacientské organizace ke spolupráci: 



6
V

cen je spojeno s kulturním programem T. a L. Kerndlových a skupiny 
Aleš Cibulka. Patrony akce jsou paní Livie 

Klausová a pražský primátor B. Svoboda. Vstup je zdarma. Sál v TOP 
Hotelu v vrtek 15.3. dopravit
na místo (
m.dvorak@nrzp.cz nebo na tel. 266 753
8.

HANDICAP 2012 na Výstavišti v Praze –
– 17 

hodin) v programu HLEDÁNÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ..
Zatím plánujeme besedu s Martinem 

Hollým, poradnu, artete
O jakékoliv informace k

mail dz.prima@centrum.cz

29. 2. 2012

P. S.:

-
tím, že podrobné informace, jak vše p

- red -

* * *

již páté) aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a 

katalog je k dispozici na magistrátu nebo v Infocentru Mladá Boleslav 
( ).

:
http://www.mb-net.cz/?page=cz,katalog-socialnich-sluzeb
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Podle Daniela Volák

Ale je tu problém. 

Brodu Želmíra Herrová.
spolupacienty a vypadá to s 
s nezvladatelným pacientem.

let.
.

Zdroj:Josef Koukal, Právo
z organizace VIDA-center.

http://www.novinky.cz/domaci/258817-deviantu-jsou-plne-lecebny-ale-
detencni-ustavy-zeji-prazdnotou.html


