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Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. 
Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.  

 
neznámý autor 

 



2 
 
NEJEN DO KRONIKY 
 

 
 
Já žvaním tu a tam 
a slova nechybí 
však jistota ta tam 
a vládnou pochyby 
Je pofiderní poslání 
jež odvahu mi vrací 
a nedostatek vzdělání 
dnes nahrazuji prací 
Tak tomu jest 

 
* * * 

 
 
Dost šprýmů. Pojďme k věci: 
mistři mne učili 
že lépe než žít v kleci 
je nemít košili 
Teď nemám ani kalhoty 
a mráz mi chladí plece 
A mistři tančí do noty 
a pokřikují z klece 
že prý jsem zradil! 
 

* * * 
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Vánoční klub 6. 12. 2014 

- se uskuteční podle plánu v naší klubovně. Program začne v 10:00, kdo 
přijde dřív, bude mít více času na neformální setkání a rozhovory s přáteli. 
 
Akce hodláme využít k osobnímu předání Stříbrné pamětní medaile 
Senátu paní PhDr. Darje Kocábové. Zdravotní stav paní doktorce 
nedovolil zúčastnit se slavnostního aktu přímo v Senátu, doufáme však, že 
se natolik zotaví, že bude moci vykonat alespoň krátkou návštěvu u nás 
v klubovně. 
 

Rada pobočky 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze září 
 
Řešení:1. Vxd5 ! 
 
 1. - Kxd5     2.   Dxc4 mat 

1. - c3     2.   Vc5 mat 
1. - Je5     2.   Vxe5 mat 
1. - cokoliv jiného jezdcem  2.   Ve5 mat 

 
Novou úlohu vytvořil Valentin Rudenko, v roce 1978 s ní získal 2. místo 
v VI. přeboru druž. Ukrajiny. 
 

Vybral –MV– 
 

* * * 
 

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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Posloupnost: 
 

1. Chudý – pracuje 

2. Bohatý – vykořisťuje 1. 

3. Voják – chrání 1. a 2. 

4. Daňový poplatník – platí za tři 

5. Tulák – odpočívá za čtyři 

6. Opilec – pije za pět 

7. Bankéř – okrádá všech šest 

8. Právník – klame všech sedm 

9. Lékař – zabíjí všech osm 

10. Hrobník – stará se o pohřeb všech devíti 

11. A politik – žije ze zdrojů všech deseti 

 

Zdroj: 
http://forum.dortomanie.cz/viewtopic.php?f=25&t=1133&start=1850 
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Bůh dal nám místa dosti 
Všem podle určení 
Však často (což je k zlosti) 
čert místa vymění 
A pak jsou z lotrů právníci 
a z mordýřů jsou světci 
pak z umělců jsou horníci 
a z impotentů vědci 
k obrazu svému 
 

* * * 
 
 

A z vodorovné polohy 
že nejsnáze lze vstáti 
tak, že se opřeš o nohy 
a ruka pomáhá ti 
 
HLAVOU PAK MYSLI! 

 
 

Karel Kryl, Pochyby, 1974 
úryvky z celkem 257 řádků veršů 

 
Zdroj: Karel Kryl „Ostrov pokladů“, 

nakladatelství Levné knihy KMa, s. r. o., první vydání, 2005 Praha 
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Zprávy z Prahy 

 
V současné době probíhají práce na přípravě nového Národního plánu 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Ve čtvrtek 23. 
října 2014 na Úřadu vlády ČR proběhlo pracovní setkání, jehož tématem 
bylo projednávání podnětů pro nový Národní plán týkajících se osob 
s duševním 

 onemocněním. Schůzi vedl JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí oddělení 
sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Přítomen 
byl Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením. Naše zájmy hájili ing. Martina Přibylová z Prahy (zmínku o 
tom najdete i v její pravidelné rubrice) a Pavel Pientka z Ostravy (já sám 
jsem byl připraven se schůze aktivně zúčastnit jako náhradník v případě, 
že se by kolega Pientka nemohl dostavit), dále pak ředitel FOKUSu Praha 
p. Pavel Novák a ředitel Kolumba p. Jan Jaroš, Ing. Radek Prouza z Ústí n. 
L. a zástupce rodičů duševně nemocných Ing. Josef Závišek. Zápis 
z jednání, připomínky delegátů a další materiály z jednání máme 
k dispozici v naší klubovně, zájemci se s nimi mohou seznámit a naším 
prostřednictvím předat dále své připomínky. 

Ing. Přibylová upozornila, že nejdůležitějším opatřením by mělo být 
vytvoření Národního plánu péče pro osoby s duševním onemocněním 
(péče o duševní zdraví). V tomto samostatném plánu by pak byly řešeny 
konkrétní věci. Pavel Pientka zmínil dvě důležitá témata: 1. 
destigmatizace, 2. finance – psychiatrie je podfinancovaná, problém je i 
s financováním organizací a to především svépomocných, které nemohou 
získat dotace z programů, které jsou podmíněny výkonem sociálních 
služeb. Ing. Prouza zmínil několik důležitých oblastí, na které je třeba 
klást důraz: chráněná práce jako forma výdělku i rehabilitace, chráněné 
bydlení, podpora aktivního volného času, podpora vzdělávání, sociální 
poradenství (např. finanční gramotnost, pomoc při jednání s úřady), 
destigmatice (i sebedestigmatizace). 

 
RNDr. Jan Bázler, předseda 
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HUMOR 
 

Nad kočárkem se sklání starší paní a ptá se: 
“Čípak je tohle krásné děťátko?"  
"To ještě nevím, zítra máme jednání u soudu." 

 
* * * 

 
K lékaři přijde muž, zda by neudělal jeho ženě plastiku, že je ošklivá. 
"Za pět tisíc korun." 
"To je drahé," praví muž a odejde. 
Doktor potká náhodně muže za 14 dnů a praví: 
"Tak já bych tu plastiku udělal o dva tisíce levněji." 
"Pozdě. Mně už ji hajný za stovku zastřelil." 
 

* * * 
 
Lékař se ptá pacienta: 
"Kdy jste přestal pít?" 
"Když jsem začínal vidět tchýni dvakrát." 
 

* * * 
 

Lékař k pacientovi:  
"Musíte okamžitě s tím pitím přestat. 
Váš poslední krevní vzorek se vypařil, dřív než jsem ho mohl vyšetřit."  

 
 

Nezapomněli jsme na Vás, jenom na nás párkrát nezbylo už místo - 
vyřizují čtenářům Přádovi. 

Bonus je na následující stránce. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
 

Jak to viděl Karel Čapek … 
 
 

„Nemůže-li se Beroun stát Prahou nebo Římem, může se alespoň stát 
pořádným a jaksi soběstačným Berounem.“ 

 
 
„Záleží víc na tom, aby město Čáslav bylo baštou čáslavského kraje, 

než aby bylo baštou té nebo oné pražské politické strany. Mám skutečně 
za to, že nám je nadevše třeba rozvětveného regionalismu.“ 

 
 
„Regionalismus čeká na své politiky: na lidi nadšené ideou, že Beroun 

musí být Berounem a Vysoké Mýto Vysokým Mýtem, a ne nějakým 
bídným a jen dočasně snesitelným místem, ve kterém se trpí na malé 
poměry.“ 

 
 
„Každá konkrétní politika je především lokální.“ 

 
 

Vybral – k – 
Zdroj:  

Karel Čapek 
„O věcech obecných čili Zóon politikon“ (1932) 
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ANTIPŠTROS (nejen) ve stínu Žďáru 
 
Podzim je nabitý událostmi. Tou nejsledovanější se stala tragická smrt 

studenta střední školy ve Žďáru nad Sázavou, způsobená mladou ženou 
s diagnózou schizofrenie, které byla soudně nařízena ochranná ambulantní 
léčba. Zdá se, že pro české sdělovací prostředky neexistuje atraktivnější 
téma než „vraždící šílenci“ - a na smutnou událost začali reagovat i 
politici. Je otázka, jestli ve prospěch psychiatrických pacientů nebo 
k jejich škodě. Jedním z charakteristických výroků bylo prohlášení 
premiéra Sobotky, že „je nutné chránit společnost před duševně 
nemocnými“. I před těmi, kteří nepotřebují přísný dozor, ale více péče a 
pomoci? Pro pachatele vražd spáchaných pod vlivem duševní nemoci jsou 
určeny detenční ústavy a podobný účel má ochranná léčba, která ho ovšem 
musí plnit. Pokud tomu tak není (obecně nebo v jednotlivých případech), 
nemá žďárská tragédie jednu oběť, ale dvě. Ministryně spravedlnosti 
ustavila pracovní skupinu, která má připravit zákon o ochranné léčbě. 
Prvním zjištěním odborné komise byla skutečnost, že o těchto soudních 
rozhodnutích neexistuje žádná evidence, že počet lidí, kterým byla 
ochranná léčba nařízena, není známý. Doufejme ve vítězství rozumu. 

 
Jakýkoliv vývoj ovšem nepřichází sám od sebe, je třeba mu pomáhat, 

nejlépe shora i zdola. Má psychiatrie a její pacienti naději, je dostatek vůle 
a potřebného tlaku? Zatím se spíše mluví a jedinou silnou motivací je 
příslib evropských dotací na rozvoj komunitní péče. Vedení obou 
nejdůležitějších rezortů, zejména MPSV, neprojevuje viditelný zájem a 
evropské finance mohou změny jen odstartovat. O tom, že naše pacientské 
organizace jsou slabé a jejich prioritou je často jen obhájení vlastní 
existence, se už mluvilo mnohokrát. Organizace rodičů se ozývají o něco 
důrazněji, ovšem hájí především zájmy pečujících rodin a jejich nejvážněji 
nemocných potomků. 
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Členy NRZP ČR je v současné době pět organizací, které zastupují 
duševně nemocné. Na Republikové shromáždění nevyslala pražská ČSDZ 
ani svého delegáta (?), další dva přítomní zástupci organizací se 
neprojevili ani slovem. Činnost pracovní skupiny pro duševně nemocné 
popsaná předsedou V. Krásou komentář jistě zasluhovala. 

 
Po dlouhém čekání byla na MZ zahájena činnost pracovních 

(implementačních) skupin. Jejich členy jsou i zástupci uživatelů, kteří jsou 
ovšem zatím zahaleni anonymitou (?). Snad se časem dozvíme, kdo nás 
hájí a jak. Další významnou událostí je sestavování nového strategického 
materiálu „Národního plánu pro vyrovnávání příležitostí zdravotně 
postižených“. 23. října se s představiteli Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany a pracovníky MZ sešlo sedm zástupců našich organizací 
a vysvětlovalo hlavní problémy duševně nemocných. Na jaře 2015 bude 
dokument schvalovat vláda a jeho součástí má být i úkol zpracovat 
Národní plán péče o duševně nemocné. 

 
Nejen mladoboleslavské čtenáře ráda upozorňuji na rozhovor redaktora 

F. Saivera z MF DNES s ředitelem Fokusu Mladá Boleslav, MUDr. Janem 
Stuchlíkem, o schizofrenii (magazín Víkend MFD, sobota 25. 10.). 

 
Neztrácejme naději. 

 
 

Martina Přibylová 
 

dz.prima@centrum.cz 
30.10.2014 
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REGION 
 

Volby v Mladé Boleslavi nepřinesly podstatnou změnu. Účast byla na 
komunální volby nižší než obvykle: 37 %. Zvítězila ODS s 27,6 % hlasů, 
která bude mít 12 členů zastupitelstva (v roce 2010 měla 15 členů). 
Následuje hnutí ANO 2011 ve spojení s Volbou pro Mladou Boleslav: 
20,6 % hlasů, 8 mandátů (v roce 2010 měla Volba pro město 3 mandáty), 
ČSSD 18,3 % hlasů, 7 mandátů (dosud 9), TOP09 s 9,1 % hlasů a 3 
mandáty a KSČM s 8,6 % hlasů a 3 mandáty (obě strany beze změny 
počtu proti roku 2010). 

Bez mandátů zůstává Strana zelených (4,8%), KDU-ČSL (3,7%), MB 
hnutí nezávislých (2,4%), Strana svobodných občanů (2,1%). Zcela na 
konci jsou Nezávislí pro MB (1,5) a Otevřená radnice (1,3). 

Koaliční smlouvu uzavřeli zástupci ODS, ANO 2011 + VpMB a 
TOP09. Podle ní zůstane primátorem MUDr. Raduan Nwelati, náměstek 
primátora Ing. Jiří Bouška (VpMB) bude nyní prvním náměstkem. 
Náměstky zůstávají Mgr. Michal Kopal (ODS) a Mgr. Daniel Marek 
(TOP09). 

V době uzávěrky proběhne ustavující zasedání nového zastupitelstva, 
které by mělo tuto dohodu potvrdit. 
 

* * * 
 

V Mladé Boleslavi se v době adventu a závěru roku připravuje opět 
celá řada akcí pro děti i dospělé. K těm největším bude patřit tradiční 
Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášské odpoledne, Vánoční jarmark i 
Silvestr, ale chystají se i další zajímavé akce pro všechny generace. 

 
– red – 

Zdroj a podrobnosti: Mladoboleslavský deník, 13.10. 2014 a internet 
http://www.mb-net.cz/ 

 


