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Nikdo nemá tak dobrou paměť, 
aby mohl být úspěšným lhářem. 

 
 

Abraham Lincoln 

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

Pacientské diskusní fórum 
 
http://www.os-kolumbus.org/forums/name/co-ockavaji-uzivatele-od-
reformy-psychiatricke-pece/ 
 
Zde lze diskutovat o očekávání pacientů od reformy psychiatrie. Podněty 
mohu poté přednést na Pracovní skupině MZ ke Strategii transformace 
péče o duševně nemocných, kde jsem od 7. 12. členem. 
Aktuálním tématem práce skupiny je nyní analýza současného stavu péče. 
Další nabídka je napsat mi připomínky a podněty na mail:  
 

jan.f.jaros@seznam.cz 
 
Také můžete zveřejnit neoficiální blog MZ k reformě 
 

http://reformapsychiatrie.cz/ 
 
Hezký den přeje 
 

Jan Jaroš 
výkonný ředitel 

o.s.KOLUMBUS 
tel.:222 932 718 

mobil:774 279 350 
www.os-kolumbus.org 

 
* * * 

 
FOKUS Mladá Boleslav oslavil 20 let od svého založení. 
Rada pobočky a redakce Klubka srdečně gratuluje. 
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Co je maximální rychlost? 
Když běháš dokolečka a vidíš si záda. 
 
Co je maximální šilhavost? 
Když ti slzy tečou po zádech. 
 
Co je smíšený pocit?  
Když tvoje tchýně padá do 50ti metrové propasti ve tvém novém autě. 
 
Co se stane z manželky po dvaceti letech manželství? 
Tlustý kamarád. 
 
 

Přádovi 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z prosince 

 
Řešení: 1. Jd2!  Hrozí mat Jb4. 

 
1. … Jxc2 2. Db3 mat 
1. … Vxc2 2. Dd7 mat 
1. … Jxd2 2. Sb5 mat 
1. … Vxd2 2. Vg3 mat 
 
 
Autory nové úlohy jsou I. Grossman a A. Hirschenson, Izrael, 1963 
 

Vybral –MV– 

http://www.os-kolumbus.org/forums/name/co-ockavaji-uzivatele-od-reformy-psychiatricke-pece/
http://www.os-kolumbus.org/forums/name/co-ockavaji-uzivatele-od-reformy-psychiatricke-pece/
mailto:jan.f.jaros@seznam.cz
http://reformapsychiatrie.cz/
http://www.os-kolumbus.org/
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SPORT 

XI.Galavečer Grassroots fotbalu za rok 2012. 

V neděli 6.1.2013 proběhl v Paláci Žofín v Praze galavečer Grassrots. 
Na něm byli oceněni nejlepší hráči, hráčky a trenéři mládežnických 

kategorií.Sešlo se zde šest stovek fotbalistů a trenérů z celé republiky. 
Ceny předávali takové osobnosti, jako A. Panenka, M. Jankulovki, P. 

Kuka, D. Damková a mnoho dalších. 
Pořadem provázela skvělá moderátorka Lucie Výborná. 
Také byly vyhlášeny Grassroots aktivity. 
Cena Grassrots sociální akce roku byla udělena panu J. Drobnému za 

organizaci mezinárodního turnaje Focus-cup, který se konal v létě 2012 
v Neratovicích.Vítězem tohoto turnaje se stal tým z Mělnicka Sport 
Vehlovice, ve složení P. Novotný, P. Procházka, I. Přáda, V. Fogl, J. 
Mašek a D. Zábranský. Panu J.Drobnému opravdu patří velké poděkování, 
jelikož turnaje organizuje řadu let. 

Všichni přítomní na večeru patří do velké fotbalové rodiny a večer byl 
příležitost vyjádřit všem těm fotbalovým nadšencům velký dík a uznání. 

 
Ivo Přáda 

 
HUMOR 
 
Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska!“ 
Tatínek: „Nevymejšlej si! Bude kapr jako obvykle!“ 
 
Paní jede taxíkem a u cíle zjistí, že nemá na zaplacení. Řidič vztekle 
zabouchne dveře, přidá plyn a odveze ji k lesu. Tam rozprostře plachtu a 
ženská začne hořekovat: „Jéminkote, co chcete dělat? Já mám doma tři 
děti!“ 
Taxikář na to: „… a já mám doma čtyřicet králíků, tak nekecej a trhej! Ale 
jenom jetel!“ 
 

 
 
 
 

Program hlavních akcí na I. pololetí 2013 
 
 
 
2.2. Malý koncert paní Hany Hrdinové, kytaristky a zpěvačky 
 
2.3. Program z vlastních zdrojů zajistí Lojza Kříž, oslavenec 
 
6.4. Přednáška a beseda s odborníkem. 
 Pozvali jsme pana PhDr. Červinku, klinického psychologa 
 
4.5. O Karlu Krylovi a dalších svých hudebních láskách 
 pohovoří Jan Bázler, který tentokrát program spojí i s oslavou 
 
8.6. Výlet do Lín 
 s tradiční „garden party“ u přítele rybáře 
 Pozor: termín je stanoven na druhou sobotu v měsíci !!! 

 
 

Případná změna programu vyhrazena. 
 
 

Členy, přátele, příznivce a hlavně i nové zájemce 
srdečně zve 

 
Rada pobočky 
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ANTIPŠTROS aneb očekávání 

 
Hysterie období před přímou volbou prezidenta České republiky se 

snad postupně rozplyne. Pesimisté vidí ve zvolení Miloše Zemana cestu do 
pekel a důvod k emigraci, realistické povahy berou věci tak, jak jsou a 
optimisté doufají v oživení české politiky a angažovanosti občanů. 
Uvidíme. Lidé se zdravotním postižením ovšem mnoho důvodů k radosti 
nemají. Nekonečný seriál sociálních karet úspěšně pokračuje (Dostane 
MPSV pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů?), části zdravotně 
postižených, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči, hrozí odebírání 
průkazek zajišťujících možnost některých výhod a snad se podaří zabránit 
záměru zdravotních pojišťoven žádat po pacientech s inkontinencí plnou 
úhradu příslušných pomůcek. Úspory při omezování úhrad lázeňské péče 
mohou přijít velmi draho nejen regiony, které jsou na lázně ekonomicky 
odkázané, ale i samotné zdraví  našich občanů. Cituji z tisku: „… jedno 
euro vložené do prevence přináší společnosti pět eur celospolečenského 
zisku v lepším zdravotním stavu populace, ve snížení spotřeby léků i 
přímé zdravotní péče.“ 

Činnost pracovní skupiny MZ pro reformu psychiatrie pokračuje. 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví bylo pověřeno provedením 
„pasportizace psychiatrie“, k detailnějšímu rozpracování strategie reformy 
byla přizváni další externí členové. (Organizace rodičů bude zastupovat 
ing. J. Závišek.) Představitelé komunitních služeb zdůrazňují , že změny 
v péči o duševně nemocné nelze omezit výhradně na medicínskou oblast. 
Současná praxe jde bohužel právě opačným směrem – s novými předpisy 
je vzhledem k omezování finančních příspěvků ohrožena existence 
chráněných dílen. Pražský Fokus řeší složitou situaci šedesáti klientů a 
pracovníků čtyř chráněných dílen, které při omezení finančního zajištění  
nemají šanci přežít. 
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NAPSALI NÁM 

Dobrý den, 
rád bych oslovil všechny z Vás, kteří mají rádi výtvarné umění a sami 

již něco tvoří nebo mají výtvarné ambice. Sdružení Fokus MB 
(www.fokus-mb.cz) se rozhodlo uspořádat soutěž pro všechny, kdo mají 
zkušenost s duševním onemocněním a jsou aktivní ve výtvarné tvorbě. 
Naše sdružení otevřelo minulé září v Karlových Varech šicí dílnu, která si 
jako svůj první cíl dala za úkol vytvořit kolekci cca 25 
patchworkových/quilltingových dek či přehozů, které budou ušity z části 
dle návrhů předních českých výtvarníků a z části dle výtvarných děl lidí 
s duševním onemocněním. Chceme tím navázat na velmi hodnotnou 
tvorbu českých tzv. Art brutových umělců (např. www.artbrut.cz) a dát tak 
šanci novým umělcům k jejich zviditelnění. Proto všichni, kdo výtvarně 
tvoříte, neváhejte a zašlete nám své návrhy. Návrh může být zpracován 
jakoukoliv technikou (malba, kresba, koláž atd.) na jakémkoliv médiu 
(papír, plátno, karton atd.). Návrh musí být originál Vámi signovaný. Ze 
zaslaných děl bude vybráno 10, podle kterých budou vytvořeny deky a 
přehozy. Za tato realizovaná díla obdrží výtvarníci finanční honorář ve 
výši 2000,- Kč za návrh. Zbytek zaslaných děl bude vystaven společně 
s kolekcí dek/přehozů na výstavě, která se uskuteční po dokončení kolekce 
(doufáme, že v některém z renomovaných výstavních prostor v České 
republice). 

Návrhy, podle kterých se budou deky/přehozy šít, bude vybírat porota, 
v níž přislíbila účast Terezie Zemánková ze sdružení ABCD ART BRUT 
(které pořádalo prestižní výstavy Prinzhornovy sbírky či jednoho 
z nejznámějších představitelů světového Art Brutu Adolfa Wölfliho).  

Pro více informací mne neváhejte oslovit, nebo můžete svá díla zasílat 
na níže uvedenou adresu. 

 
Fokus Mladá Boleslav – pobočka Karlovy Vary 
Stará Kysibelská 602/45 

360 01 Karlovy Vary 
 

S pozdravem z Karlových Varů 
Jaroslav Hodboď 

 

http://www.fokus-mb.cz/
http://www.artbrut.cz/
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ÚŘEDNÍ INFORMACE 
 

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. 

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného 
podle místa trvalého pobytu na území České republiky. 

 
* * * 

 
Na mladoboleslavském pracovišti Úřadu práce ČR dojde od 1. února ke 

změně úředních hodin. Od února zde bude otevřeno vždy v pondělí a 
středy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v úterý a čtvrtky od 8:00 do 
11:00. V pátky bude otevřeno od 8:00 do 11:00, ovšem jen pro evidenci 
nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální 
dávky. 
 
 
 
DALŠÍ ZPRÁVY Z REGIONU 
 
Čtenáři Knihovny města Mladá Boleslav mohou nově od čtvrtka 31. ledna 
zaplatit poplatky platební kartou. 
 
Společnost Lidl v posledních letech realizuje v České republice nová 
dětská hřiště v rámci projektu Rákosníčkova hřiště. Do tohoto projektu 
nyní může být zařazeno i naše město! V pátek 1. února startuje totiž anketa 
na webu https://www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasujte-
pro-vase-hriste/ ,  
kde může veřejnost rozhodnou o tom, zda vznikne nové hřiště právě v 
Mladé Boleslavi. 
 

- red- 
Zdroj a podrobnost: http://www.mb-net.cz/ 
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Do platnosti nového Občanského zákoníku už zbývá jen jedenáct 

měsíců. Požádala jsem pracovníky NRZP ČR o zápis z listopadového 
polodenního semináře (přednášel zde tvůrce zákona dr.Eliáš i poslankyně 
L. Kohoutová). 

V mailu jsem našla návrh jednoho z prováděcích zákonů o činnosti 
rozhodčích orgánů. Posílil můj dojem, že končí volnost, kterou 
organizacím přinášel zákon o sdružování občanů a že i spolková činnost 
bude svázána pevnými byrokratickými pravidly. Složitější činnost dalších 
„korporativních“ organizací tím více. 

Alespoň jedna dobrá zpráva nakonec. Ve spolupráci s galerií Artinbox 
zorganizovalo o.s. Green Doors velmi úspěšnou aukci obrazů. Výtěžek 
pomůže při financování rekonstrukce vyhořelé kavárny V. kolona 
v bohnické léčebně. 

Neztrácejme naději. 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz   
30. 1. 2013 

 
* * * 

 
Deset zlatých pravidel duševního zdraví 

 
1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší jednou přejde. Po dešti vychází 

slunce! 
2. Tam, kde nemůžeš pomoci, ani změnit chod věcí, nestarej se zbytečně o 

cizí záležitosti. 
3. Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti. Tvá schopnost a odolnost 

poroste tím více, čím méně se poddáváš spěchu, vzrušení a 
pesimismu. 

4. Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí se vyčerpávají v boji proti 
překážkám, které existují jen v jejich fantazii. 

https://www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasujte-pro-vase-hriste/
https://www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasujte-pro-vase-hriste/
http://www.mb-net.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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5. Nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho o budoucnosti. Žij přítomnost. 
6. Rázně odlož nenávist, závist a touhu po destruktivní kritice. 
7. Netrpělivost, posměch, fanatismus a pesimismus ničí duševní harmonii. 
8. Snaž se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi. Neboj se 

v každém věku nových setkání a nových úkolů. 
9. Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej od nich dokonalost, ani ty nejsi 

dokonalý. Snaž se ocenit jejich individualitu. Jen málo lidí je 
vysloveně špatných. Úsměvem a duševním pohlazením se prosadíš 
lépe, než přísností a tvrdostí 

10. Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné 
jako problémy mnoha jiných. 

 
Vybral Jiří Přáda  
čerpáno z knihy: 

Bylinářská poradna, J. A. Zentrich 
 
 

 A jak to vidím já sám … 
 

Pravidelně jezdím z Mělníka do Mladé Boleslavi, na kontroly 
k doktorce M. Stegerové. Jak příjemné je, že nemusím hned po vyšetření 
vyjít hned na ulici, ale  zajdu do klubové místnosti, kde mne i kohokoliv 
jiného přivítá vlídné slovo paní H. Hejnové nebo E. Prskavcové. 

Někdy jsem slyšel slova, že návštěvnost je nízká, prý 3-4 lidi za den. 
Já tento názor nesdílím, podle mne, i kdyby sem zašel jenom jeden 

člověk, který třeba je na pokraji svých sil a už může myslet na to nejhorší 
a zde najde porozumění a jiskřičku naděje, tak tato služba má 
neocenitelnou cenu. 

Kdysi jsem četl názor, že záchrana života má smysl. Nakonec jsem si to 
prožil sám na sobě. 
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Je to téměř třicet let, kdy jsem byl po rozvodu, závislý na návykových 

látkách, měl těžké psychické potíže, byl jsem na konci sil. 
Vše to končilo několikrát po sobě po předávkování léky na ARU, 

poslední skončilo týdenním bezvědomím a velmi malou nadějí. Někdo 
nahoře mne měl asi rád a dal mi šanci. A já začal bojovat, bylo to někdy 
moc kruté, ale podařilo se. Opoutal jsem se od drog, nyní opravdu za třicet 
let jsem neměl ani kapku a i psychicky to pomalu šlo k lepšímu, k tomu mi 
pomohla fyzická práce všeho druhu. Zvlášť mi pomáhala moje partnerka, 
která mne brala, jaký jsem byl. Nemůžu zapomenout, jak jsem se těšil na 
klubová setkání a pobyty v přírodě, které mne doslova nabíjely novou 
energií. Pak následovalo to nejhezčí, narodili se nám dva kluci, kteří mi 
dělali nejenom starosti, ale velké radosti a to tím, že jsou zdraví, věnují se 
od útlého věku sportu a je to malý zázrak, alkohol i tabák odmítají. 

Závěrem bych dodal, že teď si opravdu uvědomuji, že záchrana jenom 
jednoho života má smysl. 

 
 

Jiří Přáda 
 

 
 
 
Pozn. red.: Návštěvnost je podchycena v knize služeb. Z těch by se dala 
udělat i přesná statistika, kdybychom neměli nic důležitějšího na práci. 
Den, kdy je návštěvnost slabší, je však opravdu výjimkou, dokonce i 
v letošním nevlídném lednu. 
A alespoň jeden zachráněný lidský život už ve své historii máme také, 
když jsme se narychlo museli ujmout i krizové intervence. 
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