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NEJEN DO KRONIKY 
 
 

aneb 
 
 

Naše oslava 
 

5. 4. 2014 
 
 
 

 
 
 

Tak se nám to vydařilo! Přiznám se bez mučení, měl jsem strach. 
Jednak z toho, že nepřijde nikdo nebo skoro nikdo z pozvaných hostí, 
jednak z „přesilovky“ – totiž, že přijde spousta hostí, ale ze stálých 
návštěvníků zůstane většina doma. Nenastala ani jedna z obou těchto 
špatných variant. Přišli milí a zajímaví hosté a v hojné míře i publikum, 
takže bylo třeba sáhnout i po osvědčených rozkládacích židlích. 

Hostem nejmilejším a nejočekávanějším byla paní PhDr. Darja 
Kocábová. Ve funkci řidiče ji doprovodil Michal Kocáb. I jeho přítomnost 
nám byla povzbuzením a radostí. Pan farář Alfred Kocáb nemohl přijet. 
Sice jsme byli potěšeni, že se jeho zdravotní stav zlepšil, ale cesta by ho 
příliš unavila. Vzpomněli jsme si na něj a poslali mu aspoň pamětní list. 
Z našich zakladatelek přišla také Dáša Podoláková. Svoji přítomností nás 
potěšil i otec Kamil Škoda, který jako kaplan mladoboleslavské katolické 
farnosti byl naším pravidelným hostem na adventně-mikulášsko-vánočních 
klubech už od roku 2010 a který to ani ze svého nového působiště v Bělé 
pod Bezdězem to k nám nemá daleko. 
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Poděkování 
 
Paní PhDr. Darja Kocábová podpořila naši činnost během své návštěvy i 
finančním darem. 
 
Děkujeme paní doktorce nejen za dar, ale i za všestrannou pomoc a 
podporu. 
 

Rada pobočného spolku 
Mladá Boleslav 

 
 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z března 
 
Řešení: 1. Dd8! 
 

1.  - Sc8, Se8, Sxc6, Sxe6 2. Vxe5 mat 
   (černý nesmí hrát xe5, odkryl by krále) 
1.  -     2. Vxe5 mat 
1.  - Jxe4    2. Da5 mat 
1.  - Ja7, Ja3, Jc3, Jc7  2. xe5 mat 
1.  - Jc4, Jd3, Jf3, Jg4, Jg6, Jf7 
     2. xd7 mat 
1.  -  Jxc6    2. Dg5 mat 
 (černý se nesmí vrátit jezdcem na d5, odkryl by krále) 

 
Autorem nové úlohy je opět Alexander Pituk, otiskla Práca, 
25.4.1948. 

Vybral –MV– 
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Došel nám e-mail od paní prim. MUDr. Zd. Stegerové. Pozvání na naši 

oslavu měla v úmyslu využít, ale nějak to tentokráte nevyšlo. 
 
Děkujeme za zprávu, i když bychom bývali raději paní primářku u nás 

přivítali osobně. Doufáme, že paní primářka bude naším hostem při 
některé další akci. 

 
Rada spolku 

 
 

* * * 
 

Volby do Evropského parlamentu 
 

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky 
konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se 
bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží 
volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může 
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. 
 

Zdroj: internet, např. web MV ČR 
- red - 
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Sesterskou organizaci FOKUS zastoupili MUDr. Jan Stuchlík, Olín 
Čapoun a Tomáš Adam. Přátele z FOKUSu obvykle vyhledáváme, 
kdykoliv je nějaký problém, ne-li dokonce malér. Bylo mi opravdovou 
radostí přijmout je u nás konečně jako hosty, kteří „přišli pobejt“, aniž by 
bylo třeba řešit nějakou nepříjemnost. Věřím, že pozvání k nám vzali jako 
poděkování za pomoc, kterou nám FOKUS vždy nezištně nabídl. A totéž 
platí i o paní ing. Martině Přibylové z Prahy, která hájí zájmy duševně 
nemocných na půdě Národní rady osob se zdravotním postižením. Paní 
Martinu znají čtenáři našeho časopisu z jejích pravidelných příspěvků, tak 
ji mohli – pokud se s ní už nesetkávali dříve – poznat i osobně. 

Nevím, zda mám mezi hosty počítat i paní Ludmilu Potrošovskou 
(leckdo by mohl právem namítnout, že ta je u nás přece doma). 
Každopádně paní Potrošovské jménem všech spokojených návštěvníků 
děkuji za dobroty, které pro nás připravila. A děkuji i paní Haně Hejnové 
za její doopravdy lví podíl na přípravě našeho jubilejního setkání. 

Společně jsme vyslechli nám předané pozdravy a zprávy o pozvaných 
hostech, kteří dnes mezi nás nepřišli, a pak dostali přítomní hosté slovo 
osobně. Paní PhDr. Kocábová se věnovala především naší historii. Když 
se svolávalo první setkání, dostalo pozvánku 80 bývalých pacientů – a 
přišlo 8. Tehdejším problémem bylo, že schůzky se konaly přímo v areálu 
Psychiatrické léčebny v Kosmonosích a ne každý měl odvahu projít opět 
její branou. Z těch osmi zakládajících členů je mezi námi Jirka S. Paní 
doktorka připomenula krátce ty, kteří mezi nás už nemohou přijít nikdy. 
Pak povzbudila svými vlídnými slovy další pamětníky (kteří by si sami 
možná netroufli), aby i oni dali dohromady pár svých vzpomínek nebo 
názorů. A debata se rozproudila a na čas jsme ani nekoukali … 

Ještě jednou děkuji hostům i všem účastníkům za zdar našeho 
jubilejního setkání. 

 
Jan Bázler 

předseda 
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ANTIPŠTROS a Jarní priority 

 
I když pochybuji, že by se proslulý filosof Sokrates někdy zabýval 

reformou české psychiatrie, musím si spolu s ním říci „Vím, že nic 
nevím“. Nové informace jsou sice přislíbeny, ale uzávěrka květnového 
KLUBKA je už zítra. 29. dubna se na dalším semináři v prostorách 
ondřejovského sanatoria bude přednášet o přípravě operačních programů, 
které by mohly být zdrojem financování reformy a vystoupí tu i dosavadní 
koordinátor jejích příprav, dr. Ivan Duškov (MZ). Na 28. května je 
naplánován další seminář pro uživatele na pražské Psychiatrické klinice s 
účastí MUDr. Martina Hollého. Hlavním tématem jubilejního X. sjezdu 
Psychiatrické společnosti v polovině června je „Budoucnost péče o 
duševně nemocné v souvislostech“. Tyto akce snad přinesou nejen další 
diskuse, ale i nejdůležitější nové informace. 

O vytvoření pracovních skupin pro implementaci schválené strategie se 
mluví už od podzimu, kdy byl zpracovaný materiál „Strategie“ schválen 
ministrem Holcátem. Tyto skupiny prý zatím nevznikly, i když jejich 
význam je pro další vývoj klíčový. Jejich činnost ovšem může být 
efektivní, pokud budou plně kompetentní - při splnění některých 
nezbytných podmínek. Nemyslím si, že jejich členy by měli být jen 
medicínští odborníci, v každé skupině by měli být i členové, kteří budou 
nositeli vymezeného tématu. Nejdůležitějším předpokladem je ovšem 
schopnost koncepčního, systémového myšlení. Každý reálný pohled na 
dané téma musí kterýkoliv člen pracující ve skupině umět prezentovat, 
obhájit, a pokud bude „životaschopný“, také prosadit. V této souvislosti 
ovšem z několika důvodů příliš nevěřím v zásadní přínos účasti uživatelů 
v těchto skupinách, předpokládám její spíše symbolický význam. 
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Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice 

zorganizovala v sobotu 5. dubna ve spolupráci s útvarem ŠKODA 
Akademie společnosti ŠKODA AUTO a.s. (útvar ŠKODA Akademie 
zajišťuje vzdělávání učňů i zaměstnanců firmy) již třetí ročník akce „Úklid 
Chlumu“, která se konala v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“. 
Úklidu se zúčastnilo 50 zaměstnanců firmy ŠKODA, kteří společně s 
rodinnými příslušníky a dětmi z dětského domova v Krnsku zlikvidovali z 
lesa letitou skládku a naplnili velkoobjemový kontejner odpadky. 

 
Převážně se v lese našly různé plechy, trubky, armatury, drátěnky. Akci 

svojí účastí podpořil i člen představenstva Škoda Auto za oblast 
personalistiky Bohdan Wojnar. Úklid se konal za přispění města Mladá 
Boleslav, Dobrovice a Lesů města Mladá Boleslav a.s. 

 
* * * 

 
Ode rána dne 9. 4. pátrají policisté po jednapadesátileté pacientce 

Psychiatrické léčebny Kosmonosy. Eva Gáborová opustila areál léčebny 
v úterý po šestnácté hodině, kdy byla na společné vycházce s pacienty. 
Pohřešovaná žena má sto padesát centimetrů vysokou obézní postavu, 
větší hlavu, snědou pleť, oválný obličej a středně dlouhé černé vlasy. Při 
odchodu měla žena oblečenu zelenou bundu, černé tepláky a na nohou bílé 
boty. Podle vyjádření lékaře může být ohrožena a policisté po ní 
intenzivně pátrají. Pokud znáte místo jejího pobytu, tak o tom neprodleně 
informujte policisty na telefonním čísle 978 877 421, nebo na tísňové lince 
158. 

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

- red - 
 

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

Od 1. května nastoupí na post prvního náměstka primátora Mladé 
Boleslavi pan Michal Kopal (oba ODS), který nahradí dosavadního 
náměstka ing. Adolfa Beznosku. A. Beznoska odstoupil, protože byl 
zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Kopal do současnosti působil jako ředitel a jednatel Městské 
společnosti sportovní a rekreační areály. Zde bude nadále působit jako 
jeden z jednatelů, ale nebude za to pobírat žádnou finanční odměnu. Adolf 
Beznoska pro změnu zůstane koordinátorem řady projektů. 

 
* * * 

 
Mladoboleslavský herec Petr Mikeska získal Cenu Thálie v kategorii - 

činohra muži za roli „proklatého“ básníka Paula Verlaina ve hře Úplné 
zatmění. 

Primátor města Raduan Nwelati Mikeskovi poděkoval za jeho práci v 
divadle. „Vaší práce si velice vážím. Držel jsem vám palce, abyste cenu 
skutečně získal. Váš výkon ve hře Úplné zatmění skutečně obdivuji,“ řekl 
primátor Nwelati. 
 
 
Pozn. red.: 
 
Básnickými překlady z díla Paula Verlaina (narozen 30. března 1844 
v Metách – zemřel 9. ledna 1896 v Paříži, představitel symbolismu) se 
zabývá náš člen L. Hluchý. 
 
Ukázky jsme otiskovali i v našem časopise, zejména v roce 2007. 
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Podle staré, osvědčené zásady, když se řekne A, je třeba říci i B... 

Každé rozhodnutí má své dopady, na které je třeba od počátku myslet. 
Domnívám se, že právě toto nedomýšlení důsledků bylo jednou z příčin, 
proč v sociální a zdravotní oblasti (i jinde), zůstala po předchozí vládě 
taková „paseka“. Volání po lepší kvalitě života duševně nemocných a 
jejich odchodu z léčeben musí být doprovázeno i účinným voláním po 
vytvoření potřebných podmínek k takovým změnám. Změny obecné 
legislativy týkající se zdravotně postižených jsou v budoucnu zákonité. 
Partnerem státní správy a připomínkovým místem je Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR. V této zastřešující organizaci nemá skupina 
duševně nemocných sebemenší oficiální prostor k hájení svých zájmů. A 
to je druhá priorita letošního jara, stejně důležitá jako sama reforma 
psychiatrie. Za duševně nemocné ji ani MZ ani evropské miliardy 
nevyřeší. Jedinou cestou je společný tlak „našich“ členských organizací na 
obhajobu vlastních zájmů. Dokážou to jejich funkcionáři pochopit? 

Podle šetření Českého statistického úřadu vzrostly od roku 2007 počty 
osob se zdravotním postižením o 20% na 1,2 mil., podrobnosti budou 
zveřejněny v nejbližších týdnech. I tento nárůst může být podnětem 
k některým změnám zákonů. 

 
Krásné májové dny a dobré naděje přeje všem 

 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
                                                                                                     24. 4. 2014   
 
Redakce děkuje paní M. Přibylové za zaslání pravidelného příspěvku 
v náročném zkráceném termínu. 

 

mailto:dz.prima@centrum.cz
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HUMOR 
 
 

Víte, proč má letadlo vrtuli? 
Aby chladila pilota.  
No to je ale nesmyl.  
Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot potit! 
 

* * * 
 
Přijede šofér tiráku do motorestu, objedná si jídlo a pití a s chutí se do 

toho pustí. 
Když v tom přijedou tři chlapi na Harleyech, usadí se u něj u stolu a to 

jídlo mu snědí a pití vypijí. 
Šofér nic, zaplatí a odejde. 
Ti chlapi si mezi sebou říkají: 
"Ten šofér byl buď pěknej srab, nebo se neuměl prát." 
Zaslechne to číšník a přitaká jim: 
"Fakt byl nějakej divnej a snad ani řídit neuměl. 
Teď zrovna venku přejel tři motorky." 
 
 

* * * 
 

Stojí dva kosmonauti na Marsu, dívají se střídavě na sebe, na zem, na 
raketu, na sebe, na zem, na raketu. 

 
Po chvíli to jeden z nich nevydrží a říká: 
"Co na mě tak čumíš, já tam ty klíče nezabouch!"  
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Turista si koupil v Itálii renesanční obraz. Aby se vyhnul na hranicích 

nepříjemnostem s celníky, nechal obraz přemalovat primitivní krajinkou. 
 
Doma pověřil restaurátora odborným "umytím" obrazu. 
 
Za několik dní mu restaurátor telefonuje: 
"Krajinka zmizela, ale s ní taky renesanční obraz. Pod ním byla 

Madonna a teď se objevuje Mussolini. Mám pokračovat?" 
 

* * * 
 
Lidstvo má jedinou skutečnou dobrou zbraň - je to smích. 
 

Se smíchem se loučí 
Přádovi 

 
* * * 

 
Z žákovských knížek žáků – darebáků 

 
Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše 
vydat a nyní i přiznat.  
 
Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na to přišlo, 
ještě tvrdil, že ho o to školník požádal. 
 
Při měření ve fyzice používá vlastní měřící přístroj a prohlašuje, že školní 
voltmetry nestojí za nic. 

-jh- 
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