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Pro lásku by člověk dokázal i zemřít. 
Pro život se narodil! 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ 
 

Poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb města Mladá Boleslav mají 
šanci zapojit se do nového projektu 

 
Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá 

Boleslav na období 2014-2018 
 
Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování sociálních 

služeb a zpracovat aktualizaci plánu. Aktualizace bude zaměřena na nové 
jevy, které se od první verze plánu vyskytly. 

Opět budou opět sestaveny čtyři pracovní skupiny, z nichž pro naši 
práci má zásadní význam, skupina 2.:osoby se zdravotním postižením 
(v minulých letech se v této skupině významně angažoval pan MUDr. J. 
Stuchlík, ředitel mladoboleslavského FOKUSu a o aktivní účast jsme se 
snažili i my). 

„Obracíme se hlavně na všechny občany města Mladá Boleslav, aby se 
do práce na novém Komunitním plánu sociálních služeb zapojili. Dále 
bychom chtěli požádat občanská sdružení a organizace o „vyslání“ svých 
zástupců, kteří by se stali členy pracovních skupin. Přivítáme další 
podněty a návrhy, koho dalšího oslovit k zapojení se do této přínosné 
práce. Nový projekt bude realizován od září 2012 do dubna 2014 – tj. na 
období 20 měsíců. Děkuji předem za Váš zájem a těším se na případnou 
spolupráci,“ řekla koordinátorka KPSS SM Mladá Boleslav Alena 
Hnízdová (tel. 326 716 128, e-mail: hnizdova@mb-net.cz). 

Způsob a formu našeho zapojení projednáme v nejbližší možné době. 
 

Zdroj: internet, http://www.mb-net.cz , Pavel Šubrt 
Redakce 
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DÁLE Z REGIONU 
 

V Mladé Boleslavi bude referendum o Centrothermu 18. září 
 
Zastupitelé města Mladá Boleslav schválili ve čtvrtek 23.8. vyhlášení 
místního referenda o otázce  
 
„Souhlasíte s prodejem akcií městského distributora tepla, 
společnosti Centrotherm Mladá Boleslav a.s., soukromým 
investorům?“. 
 
Rozhodli také většinou hlasů, že se bude konat 

v úterý 18. září od 8.00 hodin do 22.00 hodin. 
 

Zdroj: internet, http://www.mb-net.cz , Pavel Šubrt, 24.8. 
- red - 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z července 
1.   Ve3! (Bílý uvolnil ruce dámě a hrozí mat   Dc5) 
1. …   Dxe5   2. Jxe5 mat. 
1. …   Dxe7,Dd6,  2. Db5 mat. 
1. …   Dc6   2. Dd4 mat. 
1. …   Db6,Da6  2. Dd5 mat. 
1. …   Dd5   2. Dxd5 mat. 
1. …   Vxf5   2. Sxe6 mat. 
1. …   Jc1+   2. Vxc1 mat. 
1. …   Jc3+   2. Dxc3 mat.  Vybral –MV– 
 
Další úlohu nám zaslal pan Stanislav Juříček (Vsetín). Úloha – mat 
druhým tahem - (#2) prošla kontrolou počítačovým programem (v jazyce 
C+). Jde o originál určený pro Klubko. 

Redakce upřímně děkuje 

mailto:hnizdova@mb-net.cz
http://www.mb-net.cz/
http://www.mb-net.cz/
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ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 
Šedesáté narozeniny oslavil náš dlouholetý aktivní člen Honza K. 
Gratulujeme a přejeme hlavně zdraví a pohodu. Až se sejdeme po 
prázdninách 1. 9., bude na programu právě oslava tohoto významného 
životního jubilea. 
 
Program dalších „velkých klubů“ je už téměř hotov, zbývá dohodnout 
účast jednoho zajímavého hosta, o kterého máme zájem. Definitivní 
podoba plánu hlavních akcí na zbytek roku vyjde v příštím čísle. 
 

Rada pobočky 
 
NÁZORY A OHLASY 
 
Vážená redakční rado, milí přátelé, rozhodla jsem se ukončit svou 
formální funkci čestné členky redakční rady časopisu Klubko. Nemohu se 
z technických důvodů podílet na přípravě obsahu a tudíž být zodpovědná 
za to, co je psáno. Poslední číslo mne přesvědčilo, že mé rozhodování se 
dostalo do kritického bodu, naprosto nesouhlasím s poskytnutím platformy 
politickým stranám, které pochopitelně využijí možnost k agitaci a 
ovlivňování našich členů. Příkladem je příloha posledního čísla Klubka. 
Nezříkám se ovšem kontaktu s vámi všemi a budu se proto snažit přispívat 
vlastními texty, za které se cítím zodpovědná. 

Zdravím Darja Kocábová 
 

Výtku přijímám a odpovědnost za chybu beru plně na sebe. I když to nebyl 
nikterak náš úmysl, dotkli jsme se těch našich členů a přátel, kteří za 
minulého režimu trpěli (a jsou v našich řadách i ti, kterým minulá totalita 
zničila zdraví). Těm všem se omlouvám. S paní PhDr. Darjou Kocábovou 
byl dohodnut nový způsob spolupráce, bude pro nás pracovat jako 
neformální příležitostný dopisovatel. Série nových článků vyjde 
v nejbližších dalších číslech. Čtenáři se už mohou těšit. 

Jan Bázler, technický redaktor 
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ANTIPŠTROS 
 
CITUJEME Z INTERNETU 
 

Elektronické náramky schizofrenikům? 
 

Martin Jarolímek, 15. 08. 2012 
 

V souvislosti s připravovanou reformou psychiatrické péče uvažuje 
ministerstvo zdravotnictví o elektronických náramcích pro psychotiky.  

Zavedení elektronických náramků pro domácí vězně či „kriminální 
živly,“ aby monitorovaly jejich každičký pohyb, možná není úplně 
bláznivý nápad. Nikdy a nikde jsem se však nesetkal s nápadem použít 
elektronické náramky u duševně nemocných lidí. K čemu by to mohlo být 
dobré? Jestliže se člověk pod vlivem psychotického onemocnění dopustí 
agresivního chování, je to vždy náhlá reakce na nějaký podprahový 
podnět. Tomu elektronický náramek vskutku nezabrání.  

Duševně nemocní lidé, především ti, kteří trpí schizofrenní poruchou, 
mají kvůli své nemoci velmi často pocit, že jsou sledováni například 
tajnými službami, nepřáteli z vesmíru, atd. a že tyto okolní síly se je snaží 
neustále ovlivňovat. Dokážete si představit, co s takto paranoidně 
rozjitřenou duší udělá elektronický náramek na noze?  

Zavedení elektronických náramků je jednou z variant, kterou zvažuje 
první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. Podle něj by díky 
náramkům psychiatrické léčebny nemusely potřebovat tak velké areály a 
prostory, jako mají nyní. Jak by tomu ale měly napomoci elektronické 
náramky?  

Ministerstvo zřejmě uvažuje o tom, že by bylo možné propustit některé 
psychiatrické pacienty, u kterých je větší riziko agresivního chování, 
z ústavní péče a zároveň uklidnit veřejnost, že tito potenciální agresoři 
jsou neustále monitorováni. Byl by to čirý alibismus. Elektronický 
náramek neochrání ani dotyčného jedince, ani jeho okolí.  
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Redukce počtu lůžek v monstrózních psychiatrických léčebnách, které 
by podle scestné úvahy ministerstva mělo zavedení náramků napomoci, je 
samozřejmě potřebná. Proces transformace psychiatrické proběhl 
víceméně ve všech státech západní Evropy. Je již vyzkoušený a dobře 
popsaný. Snižování počtu lůžek v léčebnách nelze realizovat bez 
předchozích systémových opatření, mezi něž patří například zřízení 
různých druhů komunitní péče (denní sanatoria, krizové služby, chráněná 
práce a bydlení, atd.), aby o psychiatrické pacienty bylo po propuštění 
z ústavního zařízení adekvátně postaráno.  

Myšlenka nahradit profesionální lidskou péči o duševně nemocné 
elektronickou technikou je však lákavá. Proč asi? Profesionální péče ušitá 
individuálně na míru potřebného člověka je samozřejmě finančně 
nákladná. Určitě dražší než elektronický náramek. 

 
Redakci doporučila Martina Přibylová 
Zdroj a související odkazy: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-jarolimek.php?itemid=17222 

 
Pacienti a bývalí pacienti, co tomu říkáte? 
Rádi zveřejníme vaše názory. 

- red – 
 

* * * 
 

REGION 
 
Správa dopravní železniční cesty bude od 4. září od 8:30 nepřetržitě do 8. 
října do 16:30 opravovat most mezi Mladou Boleslaví městem a Dolním 
Bousovem. Všechny vlaky budou nahrazeny v úseku Mladá Boleslav hl.n. 
– Dolní Bousov a opačně autobusy. 
Podrobnosti: 
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17345.mezi-ml-boleslavi-a-d-bousovem-bude-od-
4-9-vyluka-na-zeleznici 
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Pro Klubko + B.D. 
 
Když schází…. 
 
Když je bolest v srdci 
na tisíc zámků zamčená 
a naděje je přístav bez jména, 
ve váze ti vadnou konvalinky, 
když nevíš, kdy je jaro v kalendáři 
a vyleká tě pouhé slovo stáří, 
když vkládá se ti zima pod peřinu 
a na nemoci neznáš medicínu, 
když pod nohy ti život klacky hází, 
pak na světě ti jenom jedno schází- 
… láska. 
 
 
Stopy 
 
V životě potkáváš mnoho lidí. 
Jedni tě míjejí, aniž tě vidí. 
Jiní tvé kroky zastaví a nabídnou ti 
přátelství. Nezištné, krásné. 
Někteří z tvých přátel v tobě 
zanechají svou STOPU. 
Stopu tak hlubokou a výraznou, že ji 
ani čas neodvěje. 
Tu lidskou stopu člověčenství, 
nevymažeš ze svého srdce dlouho, 
předlouho, do konce života. 
Přála bych si vídat se s takovými 
lidmi… 
 
                        Jarka Zvěřinová 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-jarolimek.php?itemid=17222
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17345.mezi-ml-boleslavi-a-d-bousovem-bude-od-4-9-vyluka-na-zeleznici
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17345.mezi-ml-boleslavi-a-d-bousovem-bude-od-4-9-vyluka-na-zeleznici
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HUMOR 

Ze soudních protokolů: 
 
= K bitce došlo poté, když syn představil rodině nevěstu a babička 
utrousila: „To vás Pán Bůh trestá, že se nemodlíte!“ …  
 
= Ví se o něm, že je trochu podivín, ale to, že použil slzného plynu, aby na 
pohřbu tchýně plakali opravdu všichni, to bych, pane soudce, kvalifikoval 
jako promyšlený čin.  
 
= Že se obžalovaný objevil v mojí ložnici o půlnoci a v podroušeném 
stavu, to mne ani tak nepřekvapilo, jako spíše to, že tam vjel na traktoru.  
 
= Obviněný se zprošťuje obžaloby ze znásilnění slečny A. Z., protože soud 
z vlastní zkušenosti ví, že na místě, kde k tomu mělo dojít, k tomu není 
dostatečný prostor.  
 
= Odcizené věci pak vsunula za ňadra, avšak neuspěla, jelikož vedoucí 
sledoval její poprsí již od chvíle, kdy vstoupila do prodejny. 
 

Jako bonus pro čtenáře Klubka vybral Stanislav Juříček, Vsetín 
 

* * * 
 
Hezká žena si sedne v parku na lavičku, natáhne si nohy a odpočívá. 
Za chvilku k ní přijde bezdomovec: „Čau, lásko, půjdeme se projít?“ 
„No dovolte! Já přece nejsem žádná vaše žena!“ 
„Dobře, ale co děláš tady v mé posteli?“ 
 
Manželka natírá střechu a manžel sleduje v televizi fotbal. 
 "Kdybych náhodou spadla," volá na něho manželka,  
"mohl bys mi o poločase zavolat sanitku?" 
 

Do svých bohatých zásob opět sáhli 
Přádovi 
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Mladá Boleslav má novou mateřskou školu s kapacitou 112 míst, která 
vznikla v těsné blízkosti základní školy v ulici 17. listopadu (9, ZŠ) a také 
bude její součástí. 
 
Jiří Formánek je fotograf, žijící ve Švédsku. Jeho snímky můžete vidět 
v galerii Templ. Výstava pod názvem „Mezi námi a Arktis – daleký sever 
viděn jinak“ představuje fotografie z Faerských ostrovů, Islandu, Skotska 
a severní Skandinávie. Ze čtyřicítky snímků, které jsou v Mladé Boleslavi 
k vidění, má sám autor nejraději fotografie z Islandu, na kterých jsou tající 
ledovce. Výstava potrvá do 30. září. 
 
Společnost For senior MB, o.p.s. vyhlásila 5. sportovní hry seniorů Mladá 
Boleslav 2012. Hry se budou konat od pondělí 17. do čtvrtka 20. září. 
Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 17. září v 9.30 v areálu 6. 
základní školy. Soutěžit se bude v kategoriích: atletika a petangue, tenis, 
plavání a na řadu přijde i turistika. 
Podrobnější informace a formulář přihlášky je k dispozici na oficiálních 
stránkách města. 
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17233.prihlaste-se-na-5-sportovni-hry-senioru 
 

- red - 
Zdroj: internet, oficiální stránky statutárního města Ml. Boleslavi 

 
* * * 

 
 
Členské příspěvky vybírá – jako v posledních letech – paní Hejnová. 
Nezapomeňte podpořit naši činnost i hmotně. 
Na sponzorské dary většího rozsahu – jako vždy - vystavíme řádnou 
darovací smlouvu. 

http://www.mb-net.cz/?page=cz,17233.prihlaste-se-na-5-sportovni-hry-senioru
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NAŠE RECENZE 
 
Keith Ball: 
Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství, 
Argo a Dokořán, Praha, 2011, 232 str., váz. 
 

Matematika je užitečná věda, která umožňuje popsat svět kolem nás. O 
tom určitě nepochybují lidé, kteří matematiku ovládají, ovšem značná část 
populace matematiku nenávidí, možná i na základě zkušeností s výukou na 
základní či střední škole. Autor knihy Keith Ball je profesorem 
matematiky na University College London. V Británii je známý svými 
populárními přednáškami o matematice. 

Knihu vydaly společně vydavatelství Argo a Dokořán v edici ZIP, kde 
k datu vydání této knihy vyšlo již 22 knih, většinou o matematice a fyzice, 
ale také o dějinách CIA. Autor knihy uvádí v předmluvě, že při psaní 
knihy vycházel z populárních přednášek pro středoškoláky. Uvádí, že se 
snažil používat tak málo technických detailů, jak to jen šlo. Přesto je kniha 
mnohem náročnější než většina podobných knih.  

 Začíná kapitolkou o ISBN (mezinárodním číslování knih), ve které 
se čtenář knihy dozví, jak knihkupci poznají špatně zadané ISBN 
v objednávce. Toto číslo, které je na každé knize, a jeho vlastnosti, využil 
autor knihy k úvodu do teorie informace a kódování, které, jak uvádí, se 
používá např. k přenosu dat z kosmických sond. Další kapitoly se dotýkají 
teorie čísel (Malá Fermatova věta), křivek, které zaplní celý čtverec, teorie 
pravděpodobnosti, odhadu faktoriálu, testování krevních vzorků, 
Fibonacciho posloupnosti a zlatého řezu, aproximace křivek polynomem a 
racionálními funkcemi, vlastností Eulerova čísla e a Ludolfova čísla. I 
když má kniha v názvu počítání králíků, které je spojeno s Fibonacciho 
posloupností a jeho knihou Liber abaci, tak v knize chybí vysvětlení, jak 
souvisí počítání králíků s Fibonacciho posloupností, ale obsahuje 
informace o řadě vlastností této posloupnosti. 
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Autor doplňuje text úlohami pro čtenáře a seznamem literatury pro 

další studium v každé kapitole. Vzhledem ke znalostem většiny našich 
současných studentů středních škol si dovolím zapochybovat o tom, že by 
kniha byla použitelná pro populární přednášky pro studenty SŠ. V knize se 
objevují součty řad, integrály v souvislosti s Gaussovou normální křivkou, 
řetězovými zlomky. V knize nechybí náznak důkazu iracionality a 
transcendentnosti Eulerova a Ludolfova čísla. Spíše než vhodný titul do 
žákovské knihovny je tak určitě vhodným titulem pro učitele matematiky a 
další zájemce o matematiku. Jiné knihy z této edice ZIP jako např. Zlatý 
řez, nebo Zlaté číslo či Je Bůh matematik jsou vhodnější i pro studenty 
středních škol. 

 
RNDr. Karel Vašíček 

 
* * * 

 
 
Ing. Martina Přibylová nás v minulém čísle upozornila, že Lidové noviny 
v článku Psychiatři proti rušení lůžek popisují zrušení psychiatrického 
oddělení litoměřické nemocnice a následné problémy, který tento 
nekoncepční krok přinesl. Kopii příslušného výstřižku z Lidových novin 
(ze 26. 7. 2012) máme k dispozici u nás v klubovně. 
 
Zároveň Martině přejeme brzké uzdravení a držíme palce při náročném 
koloběhu návštěv zdravotnických zařízení, který nyní musí absolvovat. 
 

- red - 
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