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Základním cílem vzdělávání je výchova lidí, kteří jsou schopni 
dělat nové věci, ne jen opakovat, co udělaly generace předchozí – 

lidí, kteří jsou kreativní, vynalézaví a objevní. 
 

Jean Piaget 
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Dobré zprávy z Prahy 

 

 
 

U příležitosti Dne české státnosti se na půdě Senátu udělovaly 26. 9. 
významným občanům republiky Stříbrné pamětní medaile Senátu. 
Ocenění bylo uděleno i paní PhDr. Darje Kocábové, ze zdravotních 
důvodů se nezúčastnila slavnostního předání osobně. Ocenění převzal 
v zastoupení na žádost paní doktorky RNDr. Jan Bázler. 

 
„Bohatství každé země není určeno pouze růstem hrubého domácího 

produktu. Její bohatství tkví také v tom, jak výjimeční lidé v ní žijí a šíří 
její dobrý obraz v zahraničí,“ pronesl předseda Senátu Štěch. Tito lidé 
představují prý dobrý vzor především pro mládež, a to vzor trvalejší než 
řada dnešních pseudopopulárních hvězd. Lidé by se podle Štěcha mohli 
snažit žít podobně jako oceněné osobnosti a Česko by bylo lepším místem 
a právě oním příkladem pro mladé. Předseda horní komory Parlamentu ČR 
vyzval spoluobčany, aby si v tomto směru sáhli do svědomí. 
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Řešení šachové úlohy z července-srpna 

 
(asi nejsložitější úloha v naší historii) 

 
Řešení:1. Df8 ! 
 
 1. - Kxe6     2.   Df7 mat 

1. - Kc6     2.   Dc5 mat 
1. - Kxe4     2.   Jxc3 mat 
1. - Jc6     2.   Df5 mat 
1. - cokoliv jiného s jezdem z e5  2.   Da8 mat 
1. - Jxe4     2.   Jc7 mat 
1. - cokoliv jiného s jezdem z c3  2.   Vxe5 mat 
1. - Vxe6     2.   Dc5 mat 
1. - cokoliv jiného s věží z g6  2.   Dd6 mat 

 
 
Novou úlohu vytvořil Valerij Korenev, v roce 1978 s ní získal 4. místo 
v V. přeboru Ukrajiny. 
 

Vybral –MV– 
 

* * * 
 

Autor citátu měsíce, Jean Piaget [žán pjaže] byl švýcarský filozof, přírodní 
vědec a vývojový psycholog, který se proslavil studiem dětského myšlení 
(psala o něm Marie Ritterová v Klubku z ledna 20008). 

 
 

Činnost naší organizace podpořili finančně v letech 2013-2014 
MPSV ČR, Statutární město Ml. Boleslav, 

RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o, 
ABRASIV a. s., MISAN s.r.o., PhDr. Darja Kocábová 
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16. října bude zasedat Republikové shromáždění NRZP ČR. Budu zde 

delegátem ostravské Svépomocné společnosti Mlýnek, o účasti zástupců 
dalších členských organizací Národní rady mi zatím není nic známo. 
Domnívám se, že spolupráce s NRZP by měla být intenzívnější, ale k tomu 
by musely přispět (ve spolupráci) naše členské organizace. (Jsou jimi: 
ČSDZ, Kolumbus, "Mlýnek" Ostrava, Andělská křídla a za rodiče 
OSPDN.) Je dobře, že byla předsedou NRZP, Mgr.Krásou, obnovena 
činnost "naší" pracovní skupiny, ale ta je zatím málo navštěvovaná a 
poněkud rozpačitá. Po prázdninách se velmi pilně zúčastňuji všech akcí a 
setkání, o kterých se dozvím - tak pilně, že jsem tentokrát málem 
zapomněla, že konečné termíny má nejen EU, ale i uzávěrka Klubka. Na 
druhé straně se podrobnější informace v rozsahu těchto textů uvést ani 
nedají - a tak už jen telegraficky: 

Středem všeho dění jsou jednání o podobě nových Center duševního 
zdraví - při tvorbě standardů i v praktických záměrech organizačních 
změn. V říjnu má vydat J. Gabriel publikaci s příběhy psychiatrických 
pacientů, zatímco jako šéfredaktor časopisu ESPRIT je bez práce - nejsou 
peníze. Na letošní výstavě NON HANDICAP se téma psychiatrie omezí 
na třicetiminutové vystoupení MUDr. Hollého o reformě. Já sama jsem 
před měsícem zaslala do redakce Mostů Národní rady už desátý článek 
popisující reformu - viz www.nrzp.cz - MOSTY. (Články jsou, reforma 
zatím moc ne.) Ze všech aktuálních informací mi největší radost způsobila 
ta o ocenění dr. Darji Kocábové Senátem a ze zážitků příjemně pohodové 
odpoledne s tradiční fokusáckou plavbou po Vltavě. Díky Tomáši 
Adamovi a majitelům parníku Cecílie. 

Přátelé, i my jsme občané a voliči. Jděte za týden k volbám a hlasujte 
s rozmyslem. 

 
Vydařené podzimní dny přeje všem 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

3. 10. 2014 
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Oceněno bylo celkem 17 významných osobností, kromě naší paní 

doktorky to byli: 
 
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., objevitel elektrochemie nukleových 

kyselin, pracovník Biofyzikálního ústavu ČSAV 
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., přední neurofyziolog 
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., děkan Fakulty stavební a rektor ČVUT 
Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, CSc., virolog, vedl Výzkumný ústav 

imunologický, podílel se na vymýcení dětské obrny a boji proti 
dalším infekčním nemocem 

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., přední dětská neuroložka 
Karel Velan, člen krajanských sdružení v Kanadě, podnikatel a mecenáš 
Doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc., sociolog, mluvčí sdružení stávkových 

výborů v roce 1989 a výrazná osobnost demokratických odborů 
RNDr. Josef Kubát, učitel matematiky, ředitel gymnasia v Pardubicích, 

dlouholetý předseda Jednoty českých matematiků a fyziků 
JUDr. PhDr. Miloslav Stingl, etnograf, cestovatel, autor rozsáhlé 

cestopisné literatury 
plk. Ing. Miroslav Kváč, atletický trenér (m. j. Jarmily Kratochvílové) 
Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec, biatlonisté, držitelé olympijských 

medailí 
plk. Ing. František Mencl, ředitel Hasičského záchranného sboru 

v Královéhradeckém kraji 
Ing. Bořivoj Kasal, podnikatel v oblasti zpracování dřeva 
Martina Zbytková, učitelka mateřské školy, zachránila s nasazením 

vlastního zdraví život svým dvěma žákům 
Ladislav Smoček, režisér a dramatik 
 

Děkujeme Senátu za skutečně representativní výběr oceněných 
osobností, panu předsedovi Milanu Štěchovi za laskavá slova a vlídnou 
atmosféru během celého slavnostního aktu. Jménem všech vděčných 
pacientů dále děkujeme panu ing. Petru Šilarovi, PhDr. Jaromíru 
Jermářovi a všem paním senátorkám a pánům senátorům, kteří podpořili 
ocenění paní doktorky Kocábové. 

Rada spolku 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Něco o historii Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích 
 

Mezi nás zavítal opět náš milý host RNDr. et Mgr. Karel Červinka, 
klinický psycholog z psychiatrické nemocnice v Kosmonosích, dříve také 
vedoucí na mikrobiologii. A naším tématem byla ještě k tomu všemu 
historie, konkrétně historie kosmonoské psychiatrické nemocnice. Kdo 
čekal, že náš host vytáhne papír a z něj bude chrlit jména a letopočty, tak 
se opravdu spletl. Pan doktor zůstal věrný svému nenásilnému stylu, 
mluvil spatra a vedl s námi, tam kde jsme měli dotazy a připomínky, 
dialog. 

Dnešní psychiatrické nemocnice byly zakládány už na konci 
předminulého století, jako tzv. „zemské blázince“ (to slovo tehdy nemělo 
hanlivý obsah). Šlo de facto o zařízení státní. První vzniklo v Praze 
v Kateřinkách a v Kosmonosích byla v areálu zkrachovalé továrny a 
piaristického kláštera založena jeho pobočka. Piaristický klášter je vzácná 
renesanční historická památka a i zbytek továrny (v průčelí je dosud vidět 
letopočet 1896), který mnoho let sloužil jako kuchyně, je též památkově 
chráněn. Ředitelství (běžné známé jako úřední dům) bývalo sídlem 
továrníka. 

Cenný je archiv nemocnice. Nejstarší chorobopisy jsou už z 19. století 
(i když jich část zničila živelná pohroma) a jsou psané ručně v jazyku 
latinském nebo německém, lékaři byli hlavně Němci. Postupně se 
přecházelo na psaní psacími stroji. Na začátku 20. století vzbudila 
pozornost nucená hospitalizace příslušníků fanatické sekty, která zabila 
dvě děti. V období první republiky byl mezi pacienty rakouský malíř 
Rudolf Kalvach, který zemřel před druhou světovou válkou. Při pátrání po 
jeho osudech vzniklo důvodné podezření, že později, za nacistické 
okupace, prováděli němečtí lékaři likvidaci pacientů - tzv. „euthanasii“. 
(Samozřejmě při likvidaci nemocných nacisty za Hitlerovy hrůzovlády 
nešlo o euthanasii v pravém slova smyslu, bylo to sprosté vraždění. 
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Vladimír Handlík je nadšený letec, propagátor aviatiky a letectví a stál 

u zrodu Nadace letadlo Metoděje Vlacha. Také je organizátorem 
tradičního Dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi. Zasloužil se o 
stavbu pomníku Metoděje Vlacha v Havlíčkově ulici a je iniciátorem 
stavby leteckého muzea. Vladimír Handlík se také v minulosti prosadil 
jako úspěšný letecký modelář. 

Zdroj a další zprávy z regionu 
http://www.mb-net.cz/ 

-red- 
 

* * * 
ANTIPŠTROS  ve víru podzimu 

 
V nové sezóně se události začínají (až překvapivě) přece jen zrychlovat. 

EU nepočká a dosavadní přešlapování kolem reformy už skutečně 
nepostačuje. Na MZ byly konečně definitivně jmenovány a začaly 
pracovat jednotlivé (implementační) pracovní skupiny. Jejich složení není 
na webu MZ -  www.reformapsychiatrie.cz zatím uveřejněno, neznámá 
jsou k dnešnímu datu i jména jejich členů zastupujících uživatele. (Kdo má 
zájem a dokáže na web napsat, může urgovat.) Nezdá se mi totiž, že by 
tito, zatím anonymní, naši zástupci, měli odpovědnost jenom "nahoru". 
Signatáři původní "Deklarace" k reformě požadovali vytvoření Národního 
plánu péče o duševně nemocné. Ten by se pravděpodobně měl stát 
součástí Národního plánu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním 
postižením pro léta 2015-19 (tzv."Narplán") tedy strategického materiálu, 
který bude schvalován vládou ČR. 

V druhé polovině října bude Vládním výborem pro zdravotně postižené 
občany (VVZPO) svolána schůzka zástupců "našich" organizací, aby se 
jednalo o největších problémech skupiny lidí s vážným duševním 
onemocněním a byly vymezeny požadavky pro "Narplán". Podle 
předběžných informací by se za poskytovatele sociálních služeb měli 
zúčastnit P. Novák (Fokus ČR), P. Říčan (CRPDZ), z řad uživatelů mají 
být pozváni J. Jaroš (Kolumbus), P. Pientka (Ostrava), R. Prouza (Ústí n. 
L.), M. Přibylová (Praha), A. Zajíčková (Č. Budějovice). 
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REGION 
 

Mladoboleslavská Linky důvěry SOS oslavila v těchto dnech 20. výročí 
od založení. K tomuto výročí uspořádala linka na malé scéně městského 
divadla osvětovou a relaxační akci. Vystoupila zde například Sabina 
Laurinová, Veronika Kubařová, Marian Jelínek, Original Swing Band a 
další. Akce se konala ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí a 
magistrátem města Mladá Boleslav. Lince důvěry v čele s Renatou 
Nekolovou (pozornější čtenáři našeho časopisu si vzpomenou, že byla také 
hostem u nás, na podzim 2012) přišli osobně popřát i náměstci primátora 
Daniel Marek a Michal Kopal. 

 
Pomoc na Linky důvěry SOS vyhledávají jak starší jedinci, tak lidé 

s různými poruchami, potížemi a problémy. Toto pracoviště působí ve 
smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení 
poruch a nemocí psychických, ale i fyzických. Linku kontaktují lidé, kteří 
se dostali do psychických těžkostí, lidé v krizových stavech, lidé 
potřebující pomoc při překonávání náročných životních událostí. 

 
Více informací http://www.linka-duvery-mb.cz 

 
* * * 

 
 

Rada města ve čtvrtek schválila udělení Ceny města Mladá Boleslav 
v roce 2014. Toto ocenění získá ing. Vladimír Handlík. 

„Cena města bude udělena jako každý rok na státní svátek 28. října 
v obřadní síni. Kromě sošky Elegána Boleslavského je spojena s tímto 
oceněním i částka 50 tisíc korun,“ dodal náměstek primátora Daniel 
Marek. 

 

5 
 
 

Euthanasie znamená – u nás zakázanou – možnost usmrtit nevyléčitelně 
nemocného na jeho vlastní přání nebo žádost jeho příbuzných. Pan doktor 
s ní osobně rovněž nesouhlasí, a to z praktických důvodů, jde o věc 
zneužitelnou.) 

V archivu pátrá nyní pan primář Novák za pomocí specialisty-historika 
po dokladech, co se za protektorátu v nemocnici dělo. Výsledek bude 
zajímat veřejnost. V již prokázaných případech zabíjení nemocných na 
území ovládaných hitlerovským Německem byla o vší té zrůdnosti 
zpravidla vedena pečlivá dokumentace. 

S dnešní kapacitou cca 600 pacientů patří nemocnice mezi ústavy 
menší velikosti. Ze dvou horních pavilonů předaných okresní nemocnici 
náleží dnes jeden (bylo tam kožní, infekční a ORL oddělení) opět 
nemocnici psychiatrické, druhý (bývalá interna) vrácen nebyl. 
V nemocnici probíhají rekonstrukční práce, například na 12. oddělení (to 
některé z nás zajímá). 

Pan doktor si s námi popovídal i o jiných věcech. Třeba o paní PhDr. D. 
Kocábové, které si velice váží a jejíž ocenění mu také udělalo radost. Své 
vystoupení ukončil důležitou radou. Pacient se nemá bát mluvit se svým 
psychiatrem o tom, že mu nějaký lék nedělá dobře. Léků je dnes široké 
spektrum a po společné domluvě je možné najít optimální řešení. Tato 
rada by neměla zapadnout! 

 
Pane doktore, děkujeme. 

 
 

Pro zájemce nejen o historii zaznamenal 
 

Jan Bázler 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Rudolf Kalvach 
(* 22. prosince 1883 Vídeň, Rakousko-Uhersko – 

13. března 1932 Kosmonosy, Československo) 
 
 
Rudolf Kalvach byl synem Petra Kalvacha, narozeného roku 1858 

v Rychnově nad Kněžnou. Rok po narození se Petr Kalvach s matkou 
odstěhovali do Vídně, kde se Kalvach stal strojvůdcem a oženil se 
s Rakušankou Adelheid Sofií Kiglovou. Manželé měli sedm dětí, přičemž 
syn Rudolf se jim narodil roku 1883. V roce 1901 byl Petr Kalvach 
přeložen do Terstu, kam se celá rodina odstěhovala. Rudolf Kalvach 
vystudoval vídeňskou Kunstgewerbeschule (což znamená školu užitého 
umění nebo také uměleckých řemesel), kde byl spolužákem Oskara 
Kokoschky. Žil především ve Vídni, v Terstu se však oženil, stal otcem 
šesti dcer a namaloval významnou část svého díla v podobě souboru Hafen 
von Terst (přístav v Terstu). 

  
Jako malíř je Kalvach řazen do stylů secese a impresionismu. Byl 

přítelem Egona Schieleho a výrazně ovlivnil rovněž Oskara Kokoschku, 
který ho považoval za svého učitele. Období, ve kterém maloval svá 
nejzásadnější díla, ovšem bylo velmi krátké, protože roku 1912 u něj 
propuklo onemocnění schizofrenií. Kvůli schizofrenii byl Kalvach nejprve 
tři roky hospitalizován ve vídeňském psychiatrickém sanatoriu Am 
Steinhof. Následovalo několikaleté zlepšení, ovšem od roku 1921 musel 
být hospitalizován natrvalo. 

  
Za nějaký čas si úřady všimly, že Kalvach má po otci československé 

domovské právo. Jakkoliv byl rakouským rodákem a s Československem 
neměl nic společného, byl Kalvach dne 30. června 1926 převezen do 
léčebny v Kosmonosích, kde roku 1932 v zapomnění zemřel. 
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Ke znovuobjevení díla Rudolfa Kalvacha došlo díky výstavě 

„Fantastické! Rudolf Kalvach“, která byla hlavní událostí sezóny 2012 ve 
vídeňském Leopold Museum. 

 
Milan Novák a Václav Petříček napsali knihu „Rudolf Kalvach, Život, 

dílo a nemoc, Vídeň, Terst, Kosmonosy“. Kniha je v Kosmonosích 
k dostání na městském úřadě. 

 
Zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kalvach 
http://www.kosmonosy.cz/udalosti-ve-meste/vyroci-mesta/?more=97 
 

 
 

* * * 
 

Volby do zastupitelstev obcí se budou na území České republiky konat ve 
dnech 10. a 11. října 2014. V pátek 10. října 2014 se bude hlasovat od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.  
 
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. října po uzavření volebních místností. 
V Mladé Boleslavi proběhne hlasování ve 44 volebních okrscích. 
 
Z provozních důvodů bude v pátek 10. října v den komunálních voleb 
zavřený magistrát. V budově na Komenského náměstí bude v provozu 
pouze podatelna. Občané by proto měli naplánovat svoji návštěvu radnice 
na jiný den. 

- red- 
 
 


