
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. 8. 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 
  

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 osmé - srpen 
ročník XIII. (2012) 

 
 
 

 
 
 

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, 
dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. 

 
Mark Twain 
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ANTIPŠTROS a naše perspektivy 
  

Odhad, že okurková sezóna nás v létě nečeká, vyšel přesně. Děje se 
toho až moc, hlavním hitem léta je nefunkční registr motorových vozidel, 
který možná bude ještě stát ministra dopravy křeslo. Zdá se ale, že řidiči 
dokáží křičet víc než klienti registru sociálních dávek, který je sice podle 
ministra Drábka v pořádku, v praxi ale ne tak úplně. Sociální karty se mají 
vydávat postupně do konce roku a dětské nemoci i případné zásadní 
nedostatky jistě ještě vyjdou najevo. Právník NRZP ČR, JUDr. Jan Hutař 
upozornil v rozhlasové diskusi, že souběh veřejné listiny (což jsou 
průkazky tělesně postižených) a platební karty nemá v Evropě obdoby. 
Doba dovolených ale přece jen ztěžuje komunikaci, kontakty i předávání 
informací. Nemám tak například žádné zprávy o činnosti "transformační 
skupiny", která vydala "Deklaraci" k psychiatrické péči a o jejích dalších 
záměrech. V kusých informacích se ale objevuje téma velmi závažné: 
plánované rušení nemocničních lůžek v ČR. Například VFN (nemocnice 
"na Karláku") má zrušit 200 lůžek. Podle Pražského deníku se "spekuluje 
především o psychiatrii" (tedy o Psychiatrické klinice). Ředitel nemocnice 
na Bulovce informoval čtenáře Práva o záměru organizačně spojit 
Bulovku a bohnickou Psychiatrickou léčebnu (???). A Lidové noviny 
v článku Psychiatři proti rušení lůžek popisují zrušení psychiatrického 
oddělení litoměřické nemocnice s příslibem, že se o pacienty postará 
léčebna v Horních Beřkovicích. Musí, ale akutní péče o bývalé litoměřické 
pacienty je pojišťovnami hrazena jako levnější péče následná. Česká 
psychiatrická společnost vyjadřuje své obavy a snaží se předložit vedení 
VZP návrhy řešení. Čas ovšem pracuje proti ní. Definitivní podoba návrhu 
má být zpracována do konce roku, ale smlouvy lůžkových zařízení 
s pojišťovnami se uzavírají už v těchto týdnech. 

Podle Světové zdravotnické organizace "Není zdraví bez duševního 
zdraví."  Zdá se, že tvůrci "totality úspor" nic podobného ani netuší. Při 
různých příležitostech žádají lékaři - psychiatři o pomoc pacientské 
organizace. Ty ovšem nedokáží křičet tolik jako otrávení řidiči proti 
nefungující evidenci. Dalším propadem, který psychiatrické pacienty čeká, 
je omezení lázeňské léčby. Letošní podmínky se ještě nezměnily, od  
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Letošní krajské volby se uskuteční na základě rozhodnutí prezidenta 
v pátek 12. a v sobotu 13. října. V tyto dny se bude konat také první kolo 
voleb do Senátu, což se týká i Mladé Boleslavi. 
 
Podrobnosti a další zajímavé informace najdete na oficiálních stránkách 
statutárního města Mladé Boleslavi: 

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

* * * 
 
NAPSALI NÁM 
 
Ráda bych Vás touto formou informovala o vernisáži výstavy "Řeřichovi", 
která se uskuteční v Galerii XALIBO od 11. 7. do 25. 8. 2012 v Mladé 
Boleslavi. 
Budeme velmi rádi, když nám pomůžete informovat veřejnost o této 
výjimečné třígenerační výstavě rodáka z Vašeho města a jeho rodiny. 
 

Taťána Morová - kurátorka výstavy 
 
Pozn. red.: Podrobnosti (zaslané nám v příloze) jsou k dispozici u nás 
v klubovně. Galerii najdete na Staroměstském náměstí čp. 153. 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z června 

1.   Je7+! 
Černý nesmí vzít dámu jezdcem, odkryl by tím krále, jediná možná 
odpověď je …   Kxc5. 

2.   Je4 mat 
 
Nová úloha je od ing. Juraje Brabce, Probleemblad XI-XII, 1964. 

Vybral –MV– 

http://www.mb-net.cz/
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Informace z NRZPČR 
 

Pan ministr L. Heger na nás zase vymyslel další pohromu. Obdrželi 
jsme seznam léčivých přípravků (sedmistránkový!, plný text je u nás 
k dispozici), u kterých se dnem 30. 6. 2012 ruší úhrada ze zdravotního 
pojištění. Pokud někdo z Vás užívá lék, který je v tomto seznamu, tak si 
jej můžete koupit rovnou v lékárně za plnou cenu. Zbytečně byste platili 
30korunový poplatek za návštěvu lékaře. 

Protože pro některé z Vás to může být velmi zatěžující, doporučuje se, 
abyste postupovali tímto způsobem. Pokud Vám byl dosud předepisován 
lék ze zmíněného seznamu, požádejte Vašeho lékaře, aby Vám předepsal 
jiný lék, který obsahuje stejnou léčivou látku, jako má lék, který Vám 
dosud lékař předepisoval. Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění musí být v každé skupině léků jeden lék, který má 
stoprocentní doplatek z veřejného zdravotního pojištění, tudíž je pro 
klienta zdarma. Pokud Vám Váš lékař řekne, že takový lék není, tak je 
potřeba, abyste to nahlásili NRZPČR, a ta se bude snažit tuto věc nějakým 
způsobem řešit. 

NRZPČR zaznamenala případy, kdy občané ve velmi vážném 
zdravotním stavu odcházejí na revers z nemocnice, neboť nejsou schopni 
zaplatit poplatky za lůžka. MZ ČR vůbec není schopno reflektovat 
současnou situaci některých skupin občanů v přístupu ke zdravotní péči. 
Pokud nemáte již prostředky na zaplacení poplatků v nemocnici, nebo na 
doplatky za léky, V. Krása doporučuje, abyste se obraceli přímo na pana 
ministra L. Hegera, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 a žádali jej 
o zodpovězení otázky, jak máte vzniklou situaci řešit. Ministerstvo je 
povinno podle správního řádu Vám do 30 dnů odpovědět. (Kopii dopisu 
panu ministrovi pošlete na e-mailovou adresu v.krasa@nrzp.cz .) 
NRZPČR je připravena (v případě Vašeho souhlasu) Váš příběh použít 
v médiích. Víme, že se všichni bojíte vystupovat v médiích, ale v dnešním 
světě to jinak nejde. 

Zdroj.: Bc V. Krása, předseda NRZPČR 
Redakce 

Plné texty informací z NRZPČR včetně důležitých dokumentů si lze 
vyžádat u nás klubovně. 
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ledna budou daleko tvrdší. Kolega Jaroslav se vrátil z Jeseníku 
s informací, že i primář MUDr. Novotný žádal o pomoc pacientská 
sdružení. Jenže mezi lázeňskými pacienty prý převažuje smíření. Ti 
movitější vědí, že si budou muset připlatit, ostatním je zřejmé, že 
s lázněmi končí. Jsou i další nenápadné změny. Nové předpisy natolik 
komplikují povinnosti firem při domácí práci, že ji prakticky znemožňují. 
Jednu z takto postižených, slečnu L. jsem už ve Fokusu potkala. Jak 
přežijeme, pokud se budeme jenom smiřovat? Myslet si, že léčba (nejen) 
psychiatrických pacientů se odvíjí od vývoje moderní vědy a medicíny, je 
naivní omyl. Závisí na objemu a struktuře rozpočtů zdravotních 
pojišťoven. (Skoro se mi chce napsat Bůh s námi.) 

Nakonec: Nový Občanský zákoník má začít platit (a asi začne) už za 17 
měsíců. Legislativní změny čekají i ČSDZ. Doufám, že vedení všech tří 
poboček se připravuje na první krok, tj. podzimní jednání o rozpuštění 
celostátní organizace. 

Navzdory okolnostem přeju všem příjemný zbytek léta. 
 
Martina Přibylová, 31. 7. 2012, dz.prima@centrum.cz 
 
P. S.: V internetové kavárně seniorů je dneska rušno jak na Václaváku, 

furt tu někdo mluví nebo řve. Doufám, že jsem se na konečnou úpravu 
dokázala soustředit a v textu nezůstali žádní šotci. 

 
* * * 

 
KULTURA V REGIONU 
 
Návštěvníci Knihovny města Mladá Boleslav (ul. V. Klementa) mohou 
opět používat osobní výtah, který byl mimo provoz z důvodu 
rekonstrukce. Nový výtah, který 30. 7. symbolicky přestřižením pásky 
uvedli do provozu náměstek primátora Daniel Marek a ředitelka knihovny 
Věra Kovaříková, je nyní bezbariérový. Návštěvníci knihovny mohou od 
středy 1. srpna opět začít využívat služeb ve vestibulu budovy. Znovu je 
zavedena služba v šatně, prodej nápojů z nápojového automatu, ale i 
čítárna denního tisku.       - red - 

mailto:v.krasa@nrzp.cz
mailto:dz.prima@centrum.cz
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Běží liška po lese a na větvi vysoké borovice vidí veverku, jak se 
opaluje, cigaretku, sluneční brýle, drink. 

I ptá se liška: "Veverko, ty nemakáš?" 
A veverka odpoví: "Co bych makala, kašlu na práci, je pěkný počasí, 

tak se opaluju". 
Liška běží dál a přemýšlí, přemýšlí a říká si: "Já se tady pořád honím, 

dělám tady zdravotní policii, lovím ty nemocný a slabý živočichy, nikdo to 
pořádně neocení, žaludek z toho mám zničený, dovolenou žádnou, takový 
pěkný počasí, dám si taky chvíli leháro". 

Jak řekla, tak i udělala, plácla s sebou na mez a opaluje se. Jde kolem 
myslivec s puškou na rameni, vidí vyvalující se lišku, hodí pušku k líci 
prásk, prásk - složí ji. 

Ponaučení: Kdo chce kašlat na práci, musí sedět hodně vysoko!!! 
TAKŽE MAKÁME, VÁŽENÍ, MAKÁME .............  -mb- 
 

Přišel ředitel firmy do práce a sekretářka ho vítá se slovy: 
„Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou.“ 
„Chci nejdříve špatnou!“ 
„Ta je, že Vás odvolali z funkce.“ 
„A jaká je ta dobrá?“ 
„Že budeme mít spolu děťátko!“ 
 
Vstoupil muž do drogerie a už ve dveřích se ptal: 
„Která z vás nerozezná zubní pastu od lepidla?“ 
Všechny prodavačky ztuhly. 
„Děvčata, klídek, jdu vám stotisíckrát poděkovat, neboť mám doma úplný 
klid.“ 
 
V kině visela cedulka: Vojáci za deset korun. 
Přišla vdova, vytáhla dvacetikorunu a tiše špitla: 
„Já bych si přála dva mladší výsadkáře.“ 
 

Veselou mysl i ve špatném počasí přejí 
Přádovi 
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Převlečená do léta 
 
Jaro ubíhá mílovými kroky, 
s každým novým jitrem 
zdá se léto blíž a blíž. 
Podívej se, svítá, noc prchá v dál. 
 
Trápení mě zbaví a uchrání 
jen moje dobrá nálada, 
kterou si pěstuji již od rána. 
Podívej se, mlha padá z oblaků. 
 
K létu je již kousíček, 
trhám žlutý, luční pantoflíček. 
Předstrojuju dobroty vnoučatům, 
podívej se voda šumí z potoků. 
 
Oči plné lásky a něhy mám, 
kousek dobra já ti dám. 
Nemusíš mi skutek oplácet, 
já počítám s kukačkou osmnáct let. 
Podívej se, jak jí to sluší… 
 
Věnováno vnučce 
Lucii V.  
 
                      Jarka Zvěřinová 
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