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I cesta tisíce mil začíná jedním krokem. 
 

čínské přísloví 
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Program hlavních akcí únor – červen 2014 
 
 
1.2. Program z vlastních zdrojů 

aneb Eva má narozeniny 
 
1.3. Na kus řeči s odborníkem 

Hostem bude PhDr. Červinka, klinický psycholog 
 
5.4. Uplynulo 30. let od našeho založení 

Poděkujeme těm, kdo u nás pracovali 
a trochu to i oslavíme. 

 
26.4. Kytarový recitál Hany Hrdinové 

(Pozor – termín byl posunut zpět kvůli volnu 1.5. a 8.5. již na 
poslední sobotu v dubnu.) 

 
7.6 Tradiční výlet k příteli Štefanovi 

ukončí první polovinu letošní sezóny 
 
 

Všechny zve rada našeho spolku. 
 
 
(Změna programu vyhrazena.) 
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Citáty měsíce, jak v tomto, tak i v předchozím čísle byly zvoleny z výběru 
„Z čínských přísloví“, který otiskly Lidové noviny 3. a 5. 11. 1926. 
Podepsán byl šifrou F. člen jejich redakce, spisovatel Karel Čapek. Tamtéž 
jsme našli i další čínská přísloví, například: 

 
Čím víc zákonů, tím víc zlodějů. 
Míchej se mezi mandaríny a zchudneš. 
Společnou síň nikdo nevymete. 

- red - 
 

 
 

* * * 
 
 

Řešení šachové úlohy z prosince 
Autorské řešení originální úlohy St. Juříčka, Vsetín 
 
Svůdnosti: 1.cxd6? c3! 

1.Dd4? Kxd4! 
1.De6? Kd4! 
 

Řešení: 1. Sc3! [tempo] 
1.- dxc5 2.De5# 
1.- f4 2.De6# 
1.- g3 2.Df3# 
1.- Ke2 2.Dd2# 
1.- Kf4 2.Sd2# 

 
Autorem nové úlohy je Vladimír Arčakov, Volgograd, Rusko. 
 

Vybral –MV– 
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"Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše 

auta! Nic z nich nezbylo, ale my jsme zranění nebyli. To musí být 
znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do 
smrti." 

Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" 
Žena pokračovala: "A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je 

totálně na mraky, ale tahle láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si 
určitě přeje, abychom toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." 

Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu 
vypil. Pak ji podal zpět ženě. Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do 
rukou. 

Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?". 
Načež mu odpověděla: "Ne. Jen počkám na policii." 
 

Ze svých dosud ani zdaleka nevyčerpaných zásob vybrali 
Přádovi 

* * * 
 
INFORMUJTE ZNÁMÉ 
 

Přednostně zveme nové návštěvníky do naší klubovny, mladé i staré. 
Pro ty ze seniorů, kteří k nám chodit nemohou nebo nechtějí, jsme však 
našli na internetu zajímavý tip: 

Jednota bratrská v Mladé Boleslavi otevřela od nového roku klub 
S.E.N. pro starší občany našeho města a okolí. S.E.N. klub je nový klub 
pro Stále Energické a Nezávislé starší lidi, kteří nechtějí být doma sami. 
Zájemci jsou zváni na pravidelná každotýdenní setkání v klubovně 
Jednoty bratrské v Blahoslavově ulici vždy ve čtvrtek od 14 hodin.  

 
Rada spolku 

Zdroj: oficiální web statutárního města Ml. Boleslav 
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Rok minulý a rok nový 

 
Motto do nového roku 2014 podle prof. Milana Zeleného 

 
Udělej první krok. Zasaď strom. Zamysli se, rozhlédni se – pak zasaď 

strom další, a ještě třeba keř. Přemýšlej. Každým krokem přetváříš své 
prostředí i okolí; ale hlavně i sebe. Pak je náhle jasné, kam přijdou 
konvalinky, kam patří jezírko a kam krmítko. Až konečně, už víš - 
intuitivně a bezpečně - co s tím a jak dál. Nevstoupíš dvakrát do stejné, 
neměnné řeky, protože ses tolik změnil, po tom svém prvním osmělení. 
Každým krokem měníš sám sebe. Nejtěžší je ten první krok. 

Vždy je čas (a i na čase) zasadit les a dívat se jak roste. Nikdy není 
pozdě. Až jednou, náhle a nečekaně, tvůj krok první stane se i krokem 
posledním, kruh se uzavře. Těch kruhů ještě nezavřených! Jaký to rozdíl 
mezi bytím a stáváním se! Neodkládej. Jen první krok je krokem do 
neznáma; pak už věci plynou přirozeně a spontánně: navazují a řetězí se, 
získávají smysl – jako u Comenia: Omnia sponte fluant. (J. A. Komenský: 
„Nechť vše plyne samo (a bez násilného působení)“ – viz Klubko 7/2013 
pozn. red.) 

Udělej ten první krok. Otevři tu knihu. Překroč hranici. Pozvi ji na 
večeři. Ozvi se první, nečekej. Nesáhni po té cigaretě. Nenapiš tu hloupost. 
Investuj do nového stroje. Zkus to, i když třeba poprvé. Zboř tu zeď. 
Postav zeď. Seskoč se zdi. Přisedni si. Odsedni si. Přijmi toho mladíka 
s hlavou v oblacích. Nauč se desátému řemeslu. Rozhodni už, proboha. 
Nech to být. Poval ji do trávy. Nabídni mu úsměv. Odmítni další sklenku. 
Udělal jsi svůj první krok. Udělej i ten tisící první krok. Udělej třeba i svůj 
první krok poslední – ale udělej první krok. Třeba už dnes, třeba již 
v tomto roce. Sklenice je napůl plná, jen když doléváš, ale zeje napůl 
prázdná, když jen dopíjíš. 

Hledej si vlastní cestu – jen tak obohatíš svět, jen tak rozšíříš jeho (a tak 
i své) možnosti. Každé kopírování, opisování a napodobení cest druhých 
náš svět ochuzuje, zestejňuje, zužuje náš potenciál, vytváří monokulturu. 
Hledej svoji cestu. Pak už nebude cesta, ale jen tvé šlépěje. Buď sám 
sebou; neposlouchej taktovku, přestaň už skákat … 
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Lednový klub bývá už tradičně věnován úvodnímu zasedání valné 

hromady. Abychom jenom neúřadovali, zařadil jsem hned na úvod – říkalo 
se tomu kulturní vložka – čtení myšlenek z novoročního blogu prof. 
Milana Zeleného, vynikajícího exilového českého ekonoma (a nejen 
ekonoma). Tuto pasáž otiskuji na předchozí stránce, protože úřední zápisy 
z našeho jednání jsou k dispozici v naší klubovně a není třeba je 
publikovat v plném rozsahu zde v časopise, zato s pozoruhodnými 
myšlenkami našeho vzdělaného krajana by se měl seznámit nejširší okruh 
lidí, hlavně kvůli jeho nadhledu. 

A nadhled potřebujeme, jinak by nám z každodenních starostí muselo 
být úzko. Obdržená dotace MPSV na rok 2013 činila 30 000 Kč, což 
představovalo drastické krácení (dotace na roky 2011 a 2012 byly nad sto 
tisíci Kč). Jsme si vědomi, že na dotace není právní nárok a že i při 
výhradám proti výši dotace stále platí řada povinností, jejichž dodržování 
je vyžadováno s rostoucí přísností. 

Došlo k vloupání do našich prostor v noci ze 4. na 5. listopad. 
Pojišťovna nám s ohledem na dohodnutou spoluúčast a amortizaci 
uhradila pouze finančně vyčíslenou výši škody, která neodpovídá plně 
užitné hodnotě odcizených resp. při vloupání zničených věcí. Nevětší 
ztrátou však pro nás bylo úmrtí třech přátel z okruhu naší komunity, mezi 
nimi i našeho dlouholetého a zakládajícího člena pana Aloise Kříže. 

Ale jsou tu i významná pozitiva. Jako tomu je už pár let, dobře u nás 
pracovaly paní Hejnová a Eva P. Další krok správným směrem představuje 
angažovanost paní Denisy Bezpalcové z FOKUSu Ml. Boleslav. Od 1. 10. 
vede paní Bezpalcová u nás dva dny v týdnu odpolední terapeuticko-
rehabilitační programy. Právě něčím takovým bylo třeba naši činnost 
rozšířit. 

Statutární zástupci a členové rady zůstávají nadále ve svých funkcích, 
doplnili jsme i náhradníky. 

9 
HUMOR 
 

Jde turista po pláži a najde starou láhev. Otevře ji, z láhve se vznese džin 
a povídá:  

"Jsem džin a splním Ti jedno přání. Tak dobře rozvažuj".  
Turista: "No, v životě jsem celkem spokojený, nic mi neschází, postav 

mi, džine, dálnici z Evropy na Floridu".  
Džin se zarazí a povídá: "Jsem sice džin, ale měj trošku ohledy. Postavit 

dálnici přes oceán není žádná sranda. Nechceš si to rozmyslet a dát mi 
nějaký snazší úkol, prosím"?  

Turista: "Džine, zklamal jsi, ale co s Tebou nadělám. Víš co, chtěl bych 
pochopit ženské myšlení, ženskou logiku".  

Džinovi ztuhne úsměv a nesměle se zeptá: "Chtěl jsi jednoproudovku 
nebo dvouproudovku ??? " 

 
 
Řízení letového provozu v Bostonu zachytilo zprávu: 
"Zde let OK 13... Máme značné problé... ...chází nám palivo, zbýva 

nouzová rezerva na 10 min... ...jsme asi tak 2000 km od pobře... 
...sdělte instrukce..."  

Řídící letového provozu si to nechá přeříkat ještě jednou, zamyslí se a 
pak odpoví: 

"Opakujte po mně: Otče náš, jenž jsi na nebesích..." 
 
 
Lezou dva vyprahlí trosečníci po poušti a jeden říká druhému: 
"Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech." 
 
Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obě jejich auta jsou 

úplně na maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo. Když se 
vysoukali z aut, povídá žena muži: 

(dokončení na další stránce) 
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REGION 
 

Vedení města rozhodlo přistoupit na podmínky TJ Sokol Mladá 
Boleslav a tím zachovat provoz krytého bazénu v sokolovně. Znamená to, 
že město bude měsíčně platit za nájem bazénu 40 000 korun a zajišťovat 
jeho provoz až do doby, kdy se podaří dostavět a otevřít nový krytý bazén 
u Štěpánky. Vedení města tak i za cenu vysokých nákladů rozhodlo 
zabránit hrozbě, že by lidé neměli možnost někde plavat. 

 
* * * 

 
 
Městská policie řešila v souvislosti s ochlazením řadu problémů s lidmi 

bez domova. Pro několik bezdomovců bylo vyjednáno místo ve středisku 
Naděje. Za velkých mrazů (jako byly 25. a 26. 1.) mohou lidé bez domova 
využít i vojenského stanu v Poplužním dvoře. Město navíc zorganizovalo 
pro bezdomovce sbírku spacích pytlů, dek a ponožek. 

 
* * * 

 
 
V městském divadle byly v druhé polovině ledna dokončeny poslední 

úpravy v interiéru rekonstruované malé scény a divadelního klubu. 
Samotná malá scéna dostane ostrý křest 14. února, kdy zde bude premiéra 
nové hry Osiřelý západ. 
 
 
 

Zdroj a podrobnosti: 
http://www.mb-net.cz 

-red- 
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Ohlédnutí za minulým rokem končíme poděkováním: 
 
 
Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu 

města Mladé Boleslavi za přidělenou dotaci i morální podporu. 
Děkujeme dárcům z řad fyzických i právnických osob (p. RNDr. 
Procházkovi a psychiatrické ambulanci MUDr. Stegerová, s.r.o.). 
PhDr. Kocábové děkujeme za ideové náměty pro naši činnost, 
MUDr. Stuchlíkovi děkujeme za odbornou supervizi našeho 
projektu, PhDr. Červinkovi, pí H. Hrdinové, p. M. Šéflovi a p. P. 
Kamilu Škodovi za odborný, kulturní a duchovní program. 
Děkujeme sesterské organizaci FOKUS za všestrannou odbornou, 
technickou a organizační pomoc. 

 
 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
 

* * * 
 
ANTIPŠTROS aneb Kolik je naděje 

 
Právě dnes jmenoval prezident České republiky novou koaliční vládu, 

která vzbuzuje nové naděje i tradiční pochybnosti. Zodpovědnost za 
rezorty klíčové pro život duševně nemocných, zdravotnictví a práce a 
sociálních věcí, převzali reprezentanti ČSSD, Svatopluk Němeček a 
Michaela Marksová Tominová. Zvláště MPSV je obecně označováno za 
„zdevastovaný úřad“. Řada lidí drží jeho nové šéfce palce a asi je proč. 
Jako bývalá učitelka z Jedličkova ústavu snad bude mít pochopení pro 
problémy zdravotně postižených - nepodporuje ovšem rušení ústavních 
zařízení za každou cenu. 
 

http://www.mb-net.cz/


6 
 

Odcházející vláda premiéra Rusnoka se (někdy i k nelibosti občanů) 
snažila nezahálet. Samozřejmě pokračovaly i nejrůznější legislativní 
procesy - bez ohledu na míru pozornosti médií. Důležité je například 
zpracovávání koncepcí řešení bezdomovectví i sociálního bydlení. Znovu 
má být novelizován zákon o sociálních službách, především celý okruh 
posuzování, zvažuje se zvláštní zákon o kvalifikaci sociálních pracovníků.  

 
Fází připomínkového řízení prošel záměr zákona o ucelené rehabilitaci. 

(O tom jsem se dozvěděla náhodně a zatím nevím, jaký by mohl mít dopad 
na duševně nemocné.) Strategie reformy psychiatrické péče byla jako 
oficiální vládní dokument schválena už v říjnu. V zájmu pacientů i 
provozovatelů lázní byla vytvořena na MZ pracovní skupina pro revizi 
vyhlášky vydané bývalým ministrem Hegerem. (Pro psychiatrické 
pacienty je zde ovšem velmi zásadní vyjádření České psychiatrické 
společnosti.) Po všech peripetiích nabyl nový Občanský zákoník (89/20l2 
Sb.) účinnosti, změnil způsobilost k právním úkonům znovu na někdejší 
„svéprávnost“ a občanská sdružení ve spolky. Velmi doporučuji všem 
dosavadním občanským sdružením nebrat změnu právní formy na lehkou 
váhu. Mj. jsem velmi zvědavá na současný právní vztah mezi „mateřskou“ 
pražskou ČSDZ a organizační jednotkou v Mladé Boleslavi. Právní forma 
v (ne)souladu se zákonem se může stát významným momentem při 
financování organizací a pštrosí politika tu určitě není na místě. Lektorka 
na semináři nadace NROS například podmiňovala podání žádostí o granty 
„potvrzením o transformaci“. 

 
Zájemce o nové informace o reformě psychiatrie odkazuji na poslední 

číslo časopisu ESPRIT (7-8/2013), který podrobně rozvádí postup při 
realizaci „Strategie“. Má vzniknout osm pracovních skupin pro osm 
tématických okruhů a zpracování postupně navazujících projektů. 
Naprostou nečinnost ve věci informování pacientů a jejich organizací ze 
strany našeho „zástupce“, Jana Jaroše, v základní pracovní skupině MZ, 
jsem už opakovaně kritizovala. Nic se nezměnilo. Na půdě NRZP ČR se 
uskutečnila dvě setkání našich zástupců, ale od konce října se už nic 
neděje. Kdekdo vlivný se ovšem zaklíná zájmy pacientů... 
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Jak skončit trochu optimisticky? V darovaném kalendáři na letošní rok 
jsem našla citát, který se mi velmi líbil: „Radosti jsou naše křídla, bolesti 
naše ostruhy.“ (J. Paul)    
 

Víc křídel než ostruh a hlavně hodně dobrých nadějí všem přeje a na 
shledanou, už v předjaří, se těší  

 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
29.1.2014 

 
 

* * * 
 
 

 
PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Před uzávěrkou tohoto čísla proběhla uzávěrka minulého roku u paní 
účetní. Údaje z účetnictví mluví jasnou řečí: 

 
Naše výdaje činily 103 739 Kč. 
Příjmy činily 78 081 Kč. 
Výsledek za rok 2013 je tedy ztráta 25 658 Kč. 
 
K tomu je nutno poznamenat, že součástí příjmů byla i náhrada škod na 

našem majetku zaplacená pojišťovnou. 
 
Dobrou zprávou je výhled na letošní rok. Naše snažení o dotaci od 

MPSV je na dobré cestě. Pokud nedojde k ničemu nepředvídanému, 
nebudeme tedy nuceni ani omezovat provoz ani přijímat další úsporná 
opatření. 

 
Jan Bázler, 31. 1. 2014 

mailto:dz.primac@centrum.cz
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