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Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství ... 
 

 
Louise Beal 

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


Darja Kocábová 
 

Co považuji za důležité v životě 
 

Vypracováno na žádost pacientů 
 

3. To poslední důležité, o čem bych chtěla hovořit, je vnitřní 
zakotvenost. 

Je třeba mít vědomí souvislosti a sounáležitosti. Vědomí, že každý 
z nás nepochybně někam patří, říkávám, že nejsme jen peříčko bezcílně 
poletující v prostoru a čase, ale že jsme začleněni do zcela konkrétních 
souvislostí. Nejde tedy o bezbřehý, blíže neurčený pocit sounáležitosti 
s lidstvem a vesmírem, k němuž se někdy uchylujeme, když se cítíme 
sami, opuštěni, vnitřně vzdáleni lidem, kteří se pohybují v našem životním 
okruhu. 

Jsme začleněni do řádu tohoto podivuhodného světa, jsme obyvateli 
jedné překrásné planety – nikde jinde ve vesmíru kolem nás nebyly zatím 
objeveny známky života – každý z nás je jedním z lidského rodu, zdánlivě 
nepatrnou součástkou valícího se proudu lidských dějin, které se ale 
v každém z nás jakoby dostávají ke slovu. Patříme do této dějinné chvíle, 
tento čas je náš. Musíme na svých bedrech unést genové dědictví (gen = 
vrod, vloha), plné provinění, ale i slávy, slabosti a síly minulých pokolení, 
to nemůžeme změnit, tím jsme do značné míry určeni. Patříme k určitému 
národu, rodu, rodině. Patříme tam, i když o tom třeba nechceme vědět, 
chtěli bychom to popřít a emigrujeme z rodiny, z vlasti, z kruhu přátel, za 
chvíli budeme emigrovat na jiné planety z této Země. Jsou mezi námi 
věční emigranti, bláhově unikající před sebou samými, ale neuniknou. 
Tedy bezvýchodná, předem daná situace? 

Dostala jsem novoročenku, která se mi moc líbila. Stojí tam napsáno: 
„Jen jednou – na tomto světě.“ Ty, Petře, Boženko, …. co uděláš se svým 
životem? Naše stopy tu zůstávají. Kdybych to řekla poeticky nadneseně a 
vyhroceně: Přiložíš polínko ke spalujícímu ohni, který se může změnit 
v požár ničící všechno živé, anebo se staneš zahradníkem, který s láskou 
pečuje i o tu nejkřehčí rostlinku a raduje se, když země kvete a vydává své 
plody? 
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Novou vedoucí odboru sociální věcí magistrátu se stane od 1. února 
Andrea Resslová, stávající zaměstnankyně odboru. Nahradí dlouholetou 
vedoucí odboru Věru Horákovou, která odchází do důchodu. Po 
vyhodnocení výběrového řízení o nové vedoucí odboru rozhodla ve 
čtvrtek 20.12. rada města. 
 
Paní JUDr. Věře Horákové upřímně děkujeme za podporu a pomoc 
našemu občanskému sdružení. S novou paní vedoucí budeme rádi 
pokračovat ve spolupráci. 
 

Rada pobočky 
 

* * * 
 
Rada pobočky ČSDZ Mladá Boleslav a redakce Klubka srdečně děkují 
všem příznivcům a přátelům za jejich vánoční a novoroční pozdravy. 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z listopadu- 

 
Řešení: 1. Dd1! 

 
1. … Kxf5 2. Df3 mat 
1. … Sxf5 2. Jc3 mat 
1. … Sg4 2. Dxg4 mat 
1. … Sg2/f1 2. Dg4 mat 
1. … Jc7/Jg7 2. Jxd6 mat 
1. … d5 2. Sd3 mat 
1. … e2 2. Dd3 mat 
 
Autorem nové úlohy je Lev I. Lošinskij, 
1. cena Čigorinův memoriál 1950  

Vybral –MV– 
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FOKUS CUP 2012. 

Jako každý rok, tak i tento rok se o víkendu konal vánoční mezinárodní 
turnaj v sálové kopané Focus cup 2012 v Neratovicích. 

Na tento svátek fotbalu se sjelo sedm týmů. Čtyři mužstva z České 
republiky, po jednom týmu z Anglie, Slovinska a Holandska. 

Tým Sport Vehlovice ve složení Pavel Chmelík, Toník Vrba, Jan 
Mokrý, Pavel Novotný, Ivo Přáda, Vladan Přáda a Amarento Martin 
LLoira reprezentoval město Mělník. 

Z tohoto mužstva možno pochválit všechny hráče, ale absolutorium 
zaslouží útočník Martin LLoira, který přestoupil do českého týmu z klubu 
Barcelona.Všechny týmy hrály jako o život, ale v mezích pravidel. 
Nejsympatičtějším mužstvem, byli hráči z Anglie, kteří velmi potrápili 
favority a tím zamíchali konečným pořadím a jenom potvrdili, že jejich 
země je kolébkou kopané. Bylo až dojemné vidět týmy rozdělují jazyky a 
polohy států tak jak naopak je sport spojuje. 

Velké díky patří za organizaci turnaje Honzovi Drobnému, který se této 
činnosti věnuje několik let.Dík patří též vedení GJP v Neratovicích, za 
poskytnutí sportovního areálu. 

Konečné pořadí turnaje bylo následující. Na prvním místě Janda Tým, 
na druhém Sport Vehlovice, na třetím Fokus Praha, čtvrtí byli 
T.A.A.RGET z Anglie, pátý byl Sananim Praha, na šesté příčce se umístili 
hráči Reakt Group z Holandska a sedmý skončil bojovný Sent ze 
Slovinska. 

Bylo také příjemné slyšet od hráčů z jiných zemí, že se jim naše 
republika moc líbí. 

Proto se budeme těšit na další sportovní setkání. 
Ivo Přáda 

 
Otištěný článek je shodný s původním textem nabídnutým Deníku 
Mělnicka. 
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Při takovém díle nezůstaneš sám. O tom jsem přesvědčena a to mi 

dodává sílu, že můžeme patřit nejen do viditelného, ale i do neviditelného 
společenství, snad by se dalo říci, lidí dobré vůle, lidí sice nedokonalých, 
chybujících, ale jako by hloubících společně studnu, aby se dostali 
k prameni pravdivého životního poznání. 

 
Socioterapeutický klub, Praha, 11. 3. 1986 
 

Zdroj: V tichu, Eseje o přítomné minulosti, nakladatelství Kalich, 
Praha, První vydání, 2010 

 
Výběr ukázky na přání autorky jako závěrečná část souvislého celku, 

který byl průběžně otiskován od října 2012. 
 

* * * 
 

Z NAŠÍ KRONIKY 
 

První sobotu v prosinci pořádáme pravidelně velký klub, který lze 
nazvat nejen vánočním, ale také adventním a mikulášským. Platí totiž 
všechno zároveň. V roce 2012 vyšla první sobota hned na 1. prosince a 
klub se nám mimořádně vydařil. Účast byla rekordní – doložily by to 
přesné statistiky – ale už sám fakt, že bylo nutno vybalit celou sadu 
rozkládacích židlí, svědčí o tom neomylně. 

Především jme u nás ale mohli přivítat řadu milých hostí. Otec Kamil 
Škoda, kaplan římskokatolické farnosti v Mladé Boleslavi opět přišel mezi 
nás. Jako člen chrámové scholy otce Kamila dobře znám nejen jako 
duchovního, ale i jako muzikanta, který dokáže (vedle hry na celou řadu 
nástrojů) při mši bez sebemenší chyby zaskočit u varhan. Samozřejmě si 
otec Kamil vzal tedy i klávesové nástroje a spolu s Michalem Šéflem 
vytvořili sehrané hudební duo – ač spolu hrávají jen jednou do roka, a to u 
nás. Jejich souhru ocenil chválou i profesionální hudebník Michael Kocáb. 
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Ale to už jsem se dostal k hostu nejvzácnějšímu, paní PhDr. Darje 

Kocábové, která opět zavítala mezi nás, i když to je pro ni už nemalou 
obětí. Michael zařídil mamince dopravu a, i když přišel „jen“ jako 
doprovod, byla to pro všechny vítaná příležitost se neformálně setkat 
s významnou osobností naší země a čestným občanem našeho města. 

Po duchovním a hudebním programu, jakož i po bohatém občerstvení, 
které nachystaly paní Hejnová a paní Potrošovská, došlo i na krátkou 
„terapeutickou komunitu“, při níž každý mohl pohovořit osobě, o svých 
radostech i problémech. 

Upřímný dík patří všem jmenovaným, ale i všem ostatním, kteří 
vypomohli při přípravě a kteří akci podpořili svou aktivní účastí. 

 
Jan Bázler 

 
* * * 

 
ANTIPŠTROS mezi dvanáctkou a třináctkou 

 
21. prosince přišel z mladoboleslavského Fokusu předvánoční mail 

s osobitou doložkou: „V případě, že dnes nastane konec světa, považujte 
prosím toto přání za bezpředmětné.“ Přežili jsme. Konec světa, Vánoce, 
Silvestra, Nový rok a jedeme dál. (Kam? No... ) Za dva měsíce, pokud to 
nedopadne jinak, budeme mít nového prezidenta (prezidentku), za dvanáct 
měsíců, pokud budou k dispozici všechny prováděcí zákony, začne se 
všemi důsledky platit nový Občanský zákoník a za osmnáct měsíců, 
případně i dřív, se dočkáme nové vlády. Do té doby budeme ještě 
překvapeni řadou nových skvělých produktů naší legislativy, možná, že se 
dovaří i, s prominutím, guláš kolem vymoženosti jménem sKarta. (Který 
osvícený zákonodárce prohlásil v Parlamentu, že každý nový zákon je 
horší, než ten předešlý?) Zdá se, že specialitou české legislativy jsou právě 
prováděcí předpisy vytvářené v časovém i věcném nesouladu se 
základními zákony a s chybějícími nebo nejednoznačnými detailními 
ustanoveními. 
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Provozovatelem linky je Česká asociace pro psychické zdraví – ČAPZ. 
Organizace dále zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis 
Esprit. Úzce spolupracuje s Psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov.  
Pro více informací navštivte naše stránky: 
 

www.capz.cz 
 

 či nás kontaktujte na níže uvedeném e-mailu / telefonních číslech.  
Předem děkujeme za pomoc při propagaci. 
Vše dobré do roku 2013 Vám přeje 

Tým Linky psychopomoci 
  
Tel.: 224 214 214 
Mob.: 777 783 146 
 
TV spot na Linku psychopomoci 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=mRdaloIFgJ0 
 
 

* * * 
 
Poznámka redakce: 
 
Plakát Linky psychopomoci, který nám přišel jako příloha e-mailu, bude 
k dispozici v naší klubovně. 
 
Z VIDA center jsme obdrželi materiál o změnách v exekucích, které platí 
od 1. 1. 2013. Exekuce bude o trochu menším strašákem než dosud. Plné 
znění materiálu je k dispozici rovněž v naší klubovně. 

 

http://www.capz.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=mRdaloIFgJ0
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NAPSALI NÁM 
 
Dobrý den, 
chtěli bychom Vás upozornit na rozšíření služby linky psychopomoci. 
Linku psychopomoci je nyní možné kontaktovat i formou CHATU každé 
pracovní pondělí a pátek od 10 do 13 hod., dále každou pracovní středu od 
15 do 18 hod. Chatové poradenství je k dispozici na této adrese:  

 
www.elinka.iporadna.cz 

 
Linka psychopomoci na poskytování této formy služby spolupracuje 
s dalšími organizacemi poskytující službu telefonické krizové intervence. 
Linka psychopomoci je nadále v provozu každý pracovní den od 9. do 21. 
hodiny na čísle 224 214 214 nebo 777 783 146 , na e-mailu: 
 

psychopomoc@capz.cz 
Na facebooku: 

http://cs-cz.facebook.com/pages/Linka-
psychopomoci/185812598146832?v=info 

 
či chatu : 

www.elinka.iporadna.cz 
 
Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.  
Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické 
krizi. Poskytujeme sociálně právní poradenství, pomůžeme zorientovat se 
v nepříznivé životní situaci. Předáme informace týkající se všech aspektů 
duševního zdraví a nemoci. Poskytneme kontakty na odborníky a zařízení 
poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví z celé České 
republiky. Naše linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, 
podpořit.  

5 
 
 

Rušno je samozřejmě i kolem budoucnosti české psychiatrie a kolem 
oněch ohlášených šesti miliard (euro?). Pracovní skupina MZ by do 
poloviny tohoto roku měla vytvořit strategii dalšího vývoje oboru a péče o 
duševně nemocné. V lednu se má sejít po třetí a jejím členem byl 
dodatečně jmenován i zástupce uživatelů, ředitel sdružení Kolumbus, Jan 
Jaroš.(Můžeme doufat, že pan kolega bude vycházet ze zájmů 
pacientských organizací a bude je o činnosti skupiny informovat?) Pro 
příští léta se předpokládá intenzívnější rozvoj komunitních zařízení 
poskytujících zdravotní i sociální služby. V posledním čísle ESPRITU 
(11-12/ 2012) vysvětluje svůj pohled na možnosti léčby a pomoci 
v komunitě i na oblast nezbytné péče ústavní ředitel PL Bohnice, MUDr. 
Hollý. (Sama vidím tuto problematiku obdobně.) V prosinci jsem četla 
článek „autora“ systému IZIP, MUDr. Cabrnocha. Svůj vlastní projekt 
samozřejmě nekritizoval, ale v závěru textu zdůrazňoval, že IZIP měl být 
„pacientskou knížkou“, sloužící svému uživateli. Nový, zdánlivě obdobný, 
projekt ministra Hegera by měl ale být vytvořen výhradně k vzájemné 
informovanosti lékařů. Shodou okolností jsem v těch dnech absolvovala 
menší operaci a skutečnosti uvedené v předoperační zprávě našeho nového 
praktického lékaře a pak v propouštěcí zprávě z nemocnice mě doslova 
vyděsily. (V přehledu medikamentů nechyběl lék, který se už čtyři roky 
nevyrábí a v přehledu stávajících chorob diagnóza, jejíž příznaky jsem 
měla naposledy před třiceti léty.) Obávám se, že na takový systém, kdy 
papír snese všechno a pacient do toho nemá co mluvit, se dá, bez 
přehánění, úspěšně i zemřít... 

Ale skončeme s úsměvem. Říká pacient svému psychiatrovi: „Pane 
doktore, já si pořád myslím, že jsem zvoneček!“ „Ale to nic. Berte si ráno 
tyhle žluté pilulky - a kdyby snad nezabraly, tak mi cinkněte!“ 

Tak všechno dobré. 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 3.1.2013 
 

http://www.elinka.iporadna.cz/
mailto:psychopomoc@capz.cz
http://cs-cz.facebook.com/pages/Linka-psychopomoci/185812598146832?v=info
http://cs-cz.facebook.com/pages/Linka-psychopomoci/185812598146832?v=info
http://www.elinka.iporadna.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
 

CITRON do mrazáku 
 
V žádném případě to neberte jako lékařskou pomoc, ale pokud to pomůže 
jen jediné osobě, bude to stát za to. Mnoho profesionálů v restauracích 
používá nebo konzumuje citron a je možné používat jej tak, aby nic 
nevyšlo nazmar. 
 
Jak můžete využít celý citron bez odpadu? 
Jednoduše .. dejte umytý citron do mrazícího boxu lednice. Jakmile je 
citron zmrzlý, celý citrón nastrouhejte (není potřeba loupat) a posypte jim 
vaše potraviny. Posypte whisky, vína, zeleninový salát, zmrzlinu, polévky, 
nudle, špagety, omáčky, rýži, suši, rybí pokrmy - cokoliv. Všechny 
potraviny budou mít nečekaně nádhernou chuť, něco, co jste možná nikdy 
předtím neochutnali. 
 
S největší pravděpodobností si jen myslíte, že citrónové šťávy mají mnoho 
vitaminu C. To už není úplná pravda. Co je hlavní výhodou použití celého 
citronu kromě zabránění jeho plýtváním a přidávání nové chuti? Citrónové 
slupky obsahují 5 až 10krát více vitamínů než samotná citrónová šťáva. 
Ano, to je to, co je plýtvání, ale od této chvíle tento jednoduchý postup 
zamrznutí celého citronu pomůže zkonzumovat všechny živiny a ještě 
mnohem zdravěji. Je také dobré, že citrónové kůry jsou schopny z těla 
odstranit zdravotně závadné toxické prvky.  
 
Takže dejte citron do mrazáku a pak každý den s ním posypte svá jídla. Je 
to klíč k tomu, aby byly vaše potraviny chutnější, a vy budete žít zdravěji a 
déle! To je tajemství citronu! Lepší pozdě než nikdy! 
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Překvapující výhody citrónu: citron (citrus) je zázračný produkt, zabíjí 
rakovinné buňky. Je 10.000krát silnější než chemoterapie. Proč o tom 
nevíte? Protože laboratoře mají zájem dělat syntetickou verzi, která jim 
přinese obrovské zisky. Nyní můžete pomoci příteli v nouzi tím, že mu 
dáte vědět, že citrónová šťáva je prospěšná v prevenci onemocnění. Jeho 
chuť je příjemná a nepřináší strašlivé účinky chemoterapie. 
 
Kolik lidí zbytečně zemře při tomto přísně střeženém tajemství jen proto, 
aby nedošlo k ohrožení multimilionářských velkých společnosti?  
 
Jak víte, jsou známy citrónovníky s více odrůdami citronů a limetek. 
Můžete jíst ovoce různými způsoby: můžete jíst řízky, džusy, připravené 
nápoje, sorbety, pečivo, atd. Má mnoho ctností, ale nejzajímavější je efekt, 
vyvolán u cyst a nádorů. Tato rostlina je osvědčeným lékem proti rakovině 
všech typů. Někteří říkají, že je velmi užitečný ve všech variantách 
rakoviny a je považován i jako antimikrobiální spektrum proti 
bakteriálním infekcím a plísním, účinný proti vnitřním parazitům a 
červům, reguluje krevní tlak, který je příliš vysoký, je antidepresivem, 
bojuje proti stresu a nervovým poruchám. 
 
Zdroj těchto informací je fascinující: pochází od jednoho z největších 
výrobců léků na světě, který říká, že po více než 20 laboratorních testech 
od roku 1970 extrakty ukázaly, že ničí zhoubné buňky ve 12 druzích 
rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic a slinivky 
břišní. Sloučeniny tohoto stromu ukázaly 10000krát lepší výsledky než 
produkty Adriamycin, drog běžně používané v chemoterapii na celém 
světě, který zpomaluje růst nádorových buněk.  
A co je ještě více udivující: tento typ léčby s extraktem z citronu pouze 
ničí zhoubné rakovinné buňky a nemá vliv na zdravé buňky. 
 

Z internetu vybral 
Jiří Přáda 
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