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Z NAŠÍ KRONIKY 
 

Jedeme na výlet 
 
     Dne 2. 6. 2012 byla sobota, mráčky se proháněly fest po obloze, že 
jsme chvílemi měli strach, aby nezapršelo. Ale potom vysvitlo sluníčko a 
všem bylo hej. 
     Celkem devět lidí z Klubka dvěma auty přijelo do vesničky Líny k paní 
Vendulce a panu Štefanovi. Krásný kout zahrady nás už očekával. Paní 
hostitelka nabízela výborný, trojbarevný koláč, její manžel griloval cejny, 
vuřty a bůček. Stoly přetékaly. 
     Naše povídání a vzpomínání nebralo konce. Setkání v Línech bylo 
tradičně počtvrté. Již teď se budeme těšit na příští Klubko v Línech. 
     Loučení bylo dojemné. Každý z nás chtěl něco hezkého Vendulce a 
Štefanovi říct.  
 

A já tak oživím za všechny citátem: 
 
„Největším štěstím pro nás je, když jsme 
milováni takoví, jací jsme.“ 

Rolland 
Jarka Zvěřinová 

* * * 
 
ZDRAVÉ MĚSTO 
 
Na internetových stránkách Zdravého města Mladá Boleslav 
(www.zmmb.cz) běží anketa, ve které mohou zájemci hlasováním ovlivnit 
konečnou podobu Desatera problémů města Mladá Boleslav. Anketa 
potrvá do 10. září. Výsledky konečného Desatera problémů by měly být 
zveřejněny v polovině září. Dosud nerozhodným zájemcům o účast 
v anketě doporučujeme, aby podpořili svým hlasem sociální problematiku. 
 

RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 

7 
HUMOR 
 
Potkaly se dvě osmnáctileté dívky, jež se na čas neviděly, a jedna se ptá: 
„Už máš kluka?“ 
„Ne, … zatím holčičku.“ 
 
Povídá chlápek kamarádovi: „Moje žena má abnormální hudební nadání.“ 
„Vážně?“ 
„I to, co neví, tak hned vytvoubí sousedce!“ 
 
Jedna pohledná, ale i sebevědomá dívka říká svému dědovi: 
„Až se budu vdávat, bude hodně kluků brečet.“ 
Děda se diví: „Nevím proč, vždyť si budeš brát jen jednoho z nich!“ 
 

Veselé prázdniny přejí čtenářům 
Přádovi 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z května 

 
1. Dc3! Hrozí mat dámou na a5 
1. … Jxc4 2. Sd6 mat 
1. … Sxc4 2. Jb3 mat 
1. … ostatní 2. Da5 mat 

 
Autorem nové úlohy je Rudolf Pieprzyk, Czechowice, Polsko. 

Vybral –MV– 
 

* * * 
 

Došlo před uzávěrkou: Ve čtvrtek 21. 6. 2012 NRZP ČR podala trestní 
oznámení na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Plný text tohoto 
dokumentu (a také aktuálních dokumentů dalších) je k dispozici v naší 
klubovně.        - red - 

http://www.zmmb.cz/
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Lásko májová 
 
Láska je kouzelná, křehounká, 
láska je čarovná čarodějka, 
je to snítko ranního poupěte, 
láska kvete všude na světě. 
 
Láska pomáhá ve štěstí mladým, 
ale i starším lidem váhavým, 
kteří se ptají, zda stojí za to, 
zamilovat se. 
 
Láska vzplane v každém věku, 
jen drž mne pevně za ruku. 
Láska – to je tisícero slovíček, 
křehkých jak od srdíčka klíček. 
 
Je hezké být stár a zdráv, 
veselou mít mysl, nikam nepospíchat. 
Točí se mi hlava pomyšlením, 
že najdou lásku, o které teď nic nevím. 
 
Rozběhnu se ti naproti, lásko, 
schovej mě ve svém náručí. 
Točí se s námi celý svět 
a já volám: 
 
„ Lásko, jsi nádherný květ, 
který obešel celý svět, 
jsi růže voňavá, stolistá 
a já jsem zamilovaná dočista.“ 

 
                         Jarka Zvěřinová 

 
 

 

3 

ANTIPŠTROS na prahu žhavého léta 
 
Všechny čtenáře Klubka mohu zodpovědně ujistit, že okurková sezóna 

letos nebude. Na pořadu dne je především vydávání tzv. sKaret (oficiálně 
Karta sociálních systémů) pro výplatu všech nepojistných sociálních 
dávek. (Pojistné sociální dávky jsou všechny druhy důchodů a dávky 
nemocenského pojištění, těch se tato opatření netýkají.) sKarty mají být 
postupně vydávány do konce letošního roku - správou vyplácených 
finančních prostředků byla pověřena Česká spořitelna. Především na webu 
MPSV by mělo být informací dostatek, ovšem zatím je nelze považovat za 
definitivní. Příslušná legislativa vyloučila z forem pro příjem dávek 
poštovní poukázky (složenky), kterými bylo doposud vypláceno celých 
41% dávek - to představuje asi 200 tisíc příjemců. Vedení Národní rady 
osob se zdravotním postižením považuje toto, původně neohlášené, 
opatření pro imobilní občany i další skupiny za natolik rizikové, že žádá o 
předběžné soudní opatření k pozastavení vydávání sKaret. Požaduje i 
uzákonění stavu, kdy by sKarty byly vydávány jenom v případě dávek 
hmotné nouze. NRZP ČR je velmi znepokojena i plánovanými reformními 
kroky ministerstva zdravotnictví, které v rozporu s Ústavou ČR ohrožují 
dostupnost zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Znění 
těchto nových úprav ji dokonce přimělo k podání trestního oznámení na 
ministra zdravotnictví L. Hegera podle paragrafu o zneužití pravomoci 
úřední osoby.  

Podle sociologa prof. Kellera se v posledních pěti letech zvýšily životní 
náklady českých seniorů o 16% u potravin, o 37% v oblasti bydlení a o 
41% za léky a zdravotní péči. Údaje za skupinu zdravotně postižených by 
jistě nebyly příznivější. (Nepovažuji za náhodu, že mě včera v pražských 
ulicích celkem čtyři lidé požádali o "nějaké drobné"...) 

V polovině června se v deníku MF DNES objevil článek o nebezpečí, 
hrozícím ze strany řádně neléčených lidí s diagnózou schizofrenie. Na 
stejné téma se včera diskutovalo i v ČT v pořadu pí Jílkové Máte slovo.  
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Na komentáře tu není místo, ale role komunitní péče nebyla v podstatě 

ani zmíněna, podfinancování české psychiatrie moderátorka zdůraznila. 
Péči o duševně nemocné by u nás měly zlepšit finanční prostředky 
z evropských fondů v letech 2014 - 20. Na sjezdu Psychiatrické 
společnosti ve Špindlerově Mlýně vylíčil tyto perspektivy v růžových 
barvách pan Bodnár, náměstek ministra zdravotnictví. Následné 
vystoupení ředitele VZP P. Horáka působilo mnohem méně nadějně. I 
když na moji otázku, jestli psychiatričtí pacienti mají nárok na stejně 
účinnou a kvalitní léčbu jako pacienti jiných medicínských oborů, 
odpověděl pan ředitel samozřejmě kladně, praxe je, a možná i bude, trochu 
odlišná. Čtyři dny, které jsem strávila na sjezdu, pro mne byly velmi 
zajímavé i poučné. Mohla jsem například sledovat diskusi o problémech 
ambulantních psychiatrů, vystoupení MUDr. Foitové o nárůstu duálních 
diagnóz (tedy souběhu psychózy a závislosti) i sympatickou prezentaci 
svépomocného klubu MOSTY z pražského Fokusu. A mnoho dalšího... 

Závěrem se chci zmínit o dopadech demografického vývoje v ČR (a 
celé Evropě). Pro stát je vzrůstající počet občanů nejstarší generace 
určitým strašákem a uvědomuje si, že sociální politika se bude muset 
přizpůsobit nárůstu počtu lidí nad 65 let a potřeby této skupiny určitým 
způsobem preferovat. Obávám se, že pro lidi se zdravotním postižením to 
není příliš dobrá zpráva. 

Přesně takové letní počasí, jaké máte nejraději, Vám přeje 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

29.6.2012 
 

* * * 
 
Informace z regionu najdete na oficiálních stránkách statutárního města 
Mladé Boleslavi: 

http://www.mb-net.cz 
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Národní rada osob se zdravotním postižením protestuje 
 
Úřad práce oznámil, že karty sociálních systémů, tzv. S-karty, budou 

postupně vydávány od července letošního roku. NRZP ČR nikdy 
nesouhlasila, nesouhlasí a nebude souhlasit se zavedením těchto S-karet. 
Nepřináší žádnou hodnotu navíc pro lidi se zdravotním postižením, naopak 
jim mohou řadu věcí znepříjemnit. NRZP považuje kartu sociálních 
systémů pouze za peněžní produkt, který má přinést zisk bankám a 
případně těm, kteří prosadili tuto myšlenku. 

Podle MPSV ČR navíc dokonce již nebudou posílány dávky pro osoby 
se zdravotním postižením prostřednictvím poštovní poukázky, přestože 
(podle odborníků NRZP i podle parlamentu, kde bylo při projednávání 
zákona jasně domluveno, že zasílání finančních prostředků například 
poštovní poukázkou bude nadále možné), zákon tuto možnost nezakazuje! 
Ministerstvo tvrdí, že tato možnost zůstane prý pouze ve výjimečných 
případech. Odpovědní činitelé si vůbec si nepřipouštějí skutečnost, že 
desetitisíce lidí budou mít obrovský problém se k dávkám dostat a že se 
jim obrovsky zkomplikuje jejich život. 

Předseda NRZP opětovně vyzývá postižené, aby písemně protestovali 
proti rušení poštovních poukázek u vyplácení dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. Pište, prosím, panu ministrovi J. Drábkovi, 
Na Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2, na e-mail: 
Jaromir.Drabek@mpsv.cz  a informujte jej o tom, jaké potíže vám přinese 
systém, kdy dávku budete moci získat pouze z bankomatu. Svěření pinu a 
karty cizí osobě skýtá určitá nebezpečí zneužití. Řada benefitů, například u 
slevy na pevné telefonní lince vyžaduje poslat kopii průkazu ZTP, ZTP/P. 
Pokud zašlete kopii sKarty, hrozí reálné nebezpečí, že podle této kopie 
bude moci být proveden falsifikát, a tudíž i zneužití vašich dávek. 

Podporu NRZP v této záležitosti vyjádřila dokonce také např. 
poslankyně vládní ODS, paní Kohoutová, která uvádí: „Pokud příjemce 
příspěvku, či dávky neporušuje účel dávky, tedy nezneužívá ji, pak 
nevidím jediný důvod, proč by si kdokoliv nemohl vybrat, jak bude jemu 
přiznaná dávka vyplácena.“ 

Redakce Klubka bude vývoj kauzy nadále sledovat, příslušná 
korespondence NRZP je k dispozici v klubovně. 

Redakce, zdroj: Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

http://www.mb-net.cz/
mailto:Jaromir.Drabek@mpsv.cz
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Externí spolupracovník našeho časopisu RNDr. Karel Vašíček zopakoval anketu s představiteli 
politických stran. Pokračujeme – s ohledem na větší rozsah textu – v průběžném otiskování. Pořadí 
odpovídajících stran je dané pořadím dodání odpovědí.     Redakce 
 

Anketa s tiskovými mluvčími politických stran zúčastněných ve vládě a opozici  
KDU - ČSL 

Chtěl bych Vám položit několik otázek, vzhledem k tomu, že se blíží 2 roky od voleb do 
Poslanecké sněmovny. 
Jak hodnotíte téměř 2 roky činnosti vlády Petra Nečase, pracuje podle Vašeho názoru ve 
prospěch občanů naší země a jejich budoucnost, plní předvolební sliby? 
 
Vláda sliby neplní. Snížila sice rozpočtové zadlužení, ale to jen na přechodnou dobu. Navíc vláda 
nešetří tam, kde by měla. Rozpočtové škrty dělá v sociální sféře a v oblasti veřejných zakázek tečou 
miliardy proudem bez větší kontroly a beze snah o úspory. 
 
Považujete tzv. reformy vlády P. Nečase za sociálně ohleduplné? Jsou tyto reformy nutné pro 
budoucnost naší země, pro zastavení zadlužování? 
 
Reformy nutné jsou. Jsme ale toho názoru, že za poklesem hospodářství a stavu rozpočtových 
financí není momentální krize, ale obrovský a stále se rozšiřující demografický dluh. Vláda to zatím 
řeší tak, že toleruje dovoz přistěhovalců, ale ti neplní státní rozpočet ani nepředstavují perspektivu 
pro náš pracovní trh. Tento demografický dluh se matematicky promítá do stavu rozpočtu a 
důchodového fondu, který se rok od roku snižuje. To je skutečná příčina, proč je méně peněz a 
vláda na ni odmítá hledat odpověď, tak tupě škrtá. 
 
Za několik týdnů se bude konat druhý roční státní maturity. Jak hodnotíte způsob provádění 
státní maturity, co napověděl velký počet neúspěšných studentů v loňské státní maturitě, jaká 
opatření byste navrhovali pro zvýšení úrovně znalostí našich žáků a studentů? Zaznamenali 
jste nedobrý vývoj výsledků našich studentů v mezinárodních srovnávacích testech PISA a 
TIMSS? Zaznamenali jste, že se v ČR a dalších zemí, převážně OECD konal výzkum 
zjišťování dovedností dospělých? Jak hodnotíte znalosti našich absolventů? Které předměty 
by měly být povinné pro všechny studenty ve státních maturitách? 
 
Zde se prosím obraťte na naší místopředsedkyni Helenu Šustrovou, která má školství na starosti. 
Mail: helena.veronika@seznam.cz 
 
Jak hodnotíte vývoj v tzv. kauze plzeňských práv, tedy prodloužení akreditace Právnické 
fakulty ZČU? Jaké by měla být opatření, aby se podobným excesům trvale zabránilo, nebo se 
jejich vznik minimalizoval? 
Viz: předchozí mailová adresa.  
 
Jaká prorůstová opatření pro zlepšení výkonu naši ekonomiky připravujete, nebo budete 
navrhovat? 
1. Reorientace exportních trhů na rostoucí poptávku v oblasti technologií a infrastruktury v Rusku, 

Číně a Brazílii, popřípadě dalších trzích. 
2. Zlepšení vztahů s EU a zostření kontroly pro financování z evropských fondů – náš státní 

rozpočet může vbrzku zkolabovat díky odmítnutým, špatně připraveným projektům, které 
budeme muset zaplatit ze svého, protože v nich byly chyby nebo prokázaná korupční tendence. 
Postupné snižování závislosti na evropských dotacích (budou totiž ubývat). 

3. Podpora infrastrukturních programů v oblasti zateplování domů, stavby bytů, ekologických 
úspor a jiných, které přinášejí dlouhodobý hospodářský efekt. Investice do těchto programů se 
vrátí. 

mailto:helena.veronika@seznam.cz
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4. Investice do likvidace demografického dluhu: Rozpočet potřebuje své plátce (střední třídu 
s dětmi). 

5. Zákaz anonymních akcií a z toho plynoucí větší konkurence v oblasti veřejných zakázek. 
 
Jaká opatření pro zkvalitnění života našich znevýhodněných občanů, invalidních a starobních 
důchodců, pro jejich důstojný život plánujete nebo budete navrhovat? 
 
Změna důchodové reformy. Možnost asignovat část důchodových odvodů vlastním rodičům 
(mezigenerační solidarita). Zastavit škrty v této oblasti. 
 
Jak vnímáte protesty, které se v uplynulých týdnech konaly v naší zemi, demonstrace svolané 
tzv. Holešovskou výzvou, demonstraci zdravotně postižených na Palackého náměstí, 
demonstraci odborů 21. 4. na Václavském náměstí? Jak vnímáte výsledky průzkumů 
veřejného mínění, ve kterých značná část našich občanů vyjádřila názor, že současní 
politikové jsou ještě horší, než byli ti před listopadem 1989? 
 
Jako tragédii. Když jsme v devadesátých letech přišli s konceptem sociálně-tržního hospodářství, 
zatlačil nás tehdejší šéf ODS Klaus do kouta tvrzením, že zná jen trh nebo socialismus. Dnes je 
podpora komunistů jasným důkazem, že tato Klausova teze je u konce s dechem. Sociálně-tržní 
hospodářství je jediným receptem, jak komunisty zastavit. 
 
V naší zemi je cca 8 proc. nezaměstnaných, jak hodnotíte opatření vlády, např. povinné 
návštěvy nezaměstnaných na poštách, aby se zabránilo údajnému zneužívání sociální dávek, 
přinesla reforma vyplácení dávek na úřadech práce nějaké pozitivní výsledky, úsporu 
státních prostředků, nebo to bylo jen mrhání veřejných prostředků údajně vynaložených na 
nový software pro výplatu dávek a šikana obyčejných lidí a zbytečné zvýšené úsilí 
zaměstnanců úřadů práce? 
 
Podali jsme na ministra Drábka trestní oznámení ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci, 
podali jsme oznámení k ÚOHS, náš senátní klub inicioval prošetření těchto věcí u NKÚ. Nový 
software má stát 3,5 miliardy a přitom vůbec nebyl potřeba. Navíc nefunguje. 
 
Jak chcete přiblížit státní správu a samosprávu občanům, umožnit rychlejší získávání 
informací občanům od úředníků státních správy a samosprávy? 
 
Propojit informačními systémy státní správu a samosprávu tak, aby občan musel na úřady co 
nejméně a hlavně aby vzniklo tzv. započítávání pohledávek (když jednomu úřadu dlužím a druhý 
úřad dluží mně, vyřídí si to peněžně mezi sebou a neotravují mne s běháním do banky). 
 
Měli by Vít Bárta a Alexandr Vondra převzít zodpovědnost za výsledky soudního jednání a 
vyšetřování tzv. kauzy PROMOPRO? 
 
Jistě. 
 
Ptal se RNDr. Karel Vašíček, odpovídala Alexandra Alvarová, tisková mluvčí 
Ústřední kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha, tel: 226 205 332 mob.: 604 424 422 

alvarova@kdu.cz, www.kdu.cz, 23. 4. 2012 
 

Upřesnění k příloze čísla 6 (došlo po uzávěrce): odpovídala Alžběta Plívová, tisková mluvčí, 
TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 
Tel: 733 663 969, www.top09.cz, www.facebook.com/top09cz, www.youtube.com/topvidea 
 

mailto:alvarova@kdu.cz
http://www.kdu.cz/
http://www.top09.cz/
http://www.facebook.com/top09cz
http://www.youtube.com/topvidea
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