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Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu 

hory a rozjímali o svém pupku. 

Náš život se odehrává ve světě 

a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. 

J. D. Loori 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 

 

Pan doktor opět na kus řeči u nás … 

Záměr s ukázkami kanisterapie nám selhal i v dubnu, kvůli nemoci 

plánované paní lektorky. A tak nám přišla velmi vhod ochota pana RNDr. 

et Mgr. Červinky zajít k nám nejen během plánovaného termínu 

květnového, ale navíc i 11. dubna. 

Pan doktor přišel mezi nás a věnoval se nám obvyklým způsobem. On 

totiž nepřednáší, on si s námi rozpráví (minule jsem mluvil o Karlu 

Čapkovi, tak nyní musím připomenout jeho staršího bratra Josefa Čapka, 

který také více rozprávěl, než vykládal a debatoval, za což ho měli 

zejména mladší kolegové novináři a literáti osobně raději než Karla). 

Přišla řeč i na minule nakousnuté tragické téma podezření, že 

v Kosmonosích za protektorátu probíhalo úmyslné zabíjení pacientů tzv. 

„euthanasie“. Nuže, doklady o tom se v archivu psychiatrické nemocnice 

nenašly. Není ovšem ještě vyloučeno, že dokumenty byly zničeny nebo 

odvezeny jinam, a pátrání zatím pokračuje. Pan doktor připomenul, že jak 

možní pachatelé, tak i případné oběti byli samí říšští Němci, přemístění 

z německých ústavů, kde se proti nelidskostem ohrazovali příbuzní obětí. 

Větší část rozhovoru se týkala ovšem našich běžných starostí. Pan doktor 

vyslovil názor, že kvalita obvodních lékařů je – bohužel – kolísavá. Jako 

výbornou lékařku uvedl paní MUDr. Potměšilovou, o některých dalších 

naopak cítí potřebu pomlčet. 

Také informace o lécích nemusí být předávány pacientům dostatečně 

přesně. Je dobré si ověřit vše potřebné na internetu, zejména, zda je lék 

hrazen zcela pojišťovnou nebo je s doplatkem. Stejně tak si lze vybrat i 

cenově nejlepší lékárnu. Těm, kdo by chtěli řešit podobný problém a 

nemají vlastní internet, mohou použít naši výpočetní techniku a i paní 

Hejnová přislíbila pomoc. 

Čas ubíhal jako voda a zejména pro ty z nás, kteří se aktivně ptali, byla 

akce nepochybným přínosem. Pan doktor k nám chodí rád a co nevidět 

bude u nás znova. 

 

Jan Bázler 
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Řešení šachové úlohy ze března 
(věnované památce G. Heczka) 

 

Děkuji za elektronický výtisk Klubka a zasílám řešení diagramu „černý 

na tahu vyhraje“: 1.-Df1!! (vytváří hrozbu matu Dxg2) 2.Jxf1 Vxg2 3.Kh1 

Vxf2 (po ukvapeném 3.-Vg8 by mohlo přijít 4.f3) 4.Kg1 Vg2 5.Kh1 Vg8 

6.Kh2 Jf3 7.Kh1 Vg1 mat. Pokud bílý dámu nebere a hraje 2.f3, přijde 2.-

Jxf3! 3.gxf3 Df2 4.Kh1 Sxf3 mat. 

S pozdravem Juříček 

 

Autorské řešení je podobné, ale nikoliv úplně stejné. Kratší varianta, 

kdy bílý dámu nebere, je shodná. „Hlavní“ varianta, založená na braní 

dámy, se liší od pátého tahu černého: 5. … Vxc2.  6. Kg1 Jf3  7. Kh1 Jg5 

8. Kg1 Jxh3. 

 

Děkujeme do Vsetína za řešení, které je o jeden tah kratší a zjevně i 

elegantnější. 

 

 

Novou úlohu vytvořil v roce 1947 Marian Wróbel, získala III. cenu 

Jamesova memoriálu. 

 

Vybral –MV– 

 

 

 

Naše sociální služby v roce 2015 dotuje Kraj Středočeský. 

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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Otázka: Strážmistře, když jste zastavil obviněného, byly Vaše modré a 

červené majáky v činnosti? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: Řekl obviněný něco, když vystoupil z auta? 

Odpověď: Ano, pane. 

Otázka: Co řekl? 

Odpověď: "Co je to tu za diskotéku?" 

 

 

Ve skutečnosti ale u soudu zas tak moc legrace není… 

 

Své o tom dobře vědí 

Přádovi 

 

 

 

P.S: 

 

Komu se zdá naše rubrika příliš malá, může použít internet. 

Doporučit čtenářům můžeme např.: 

 

http://vtipy.cyberserver.cz/ochutnavka-chillipoznamky-nezkuseneho-
porotce 
 

 

* * * 

 

Autorem citátu měsíce je John Daido Loori (14. 6. 1931 – 9. 10. 2009), 

americký spisovatel a mystik, stoupenec zenového buddhismu. 
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P. S: Pan doktora Červinku bychom bývali rádi viděli na slavnostním 

loňském předvánočním klubu 6. 12. 2014. Bohužel to tehdy nevyšlo. Jak 

ale nám pan doktor řekl, že je velmi rád, že senát ocenil zásluhy paní 

PhDr. Darji Kocábové pamětní stříbrnou medailí. 

 

 

* * * 

 

Co tomu říkáte, pane Werichu 
 

Martina Přibylová se v dubnovém čísle zmiňuje, jak MUDr. J. Hnízdil 

v rozhlase popisoval blahodárný vliv promítání filmových grotesek na 

těžce nemocné revmatické pacienty. Tutéž zkušenost získal na onkologii 

v Brně Jan Werich: 

 

„Bylo mi líto, že jsme neudělali víc filmů. A lepší filmy. Protože 

nemocní lidé nemůžou chodit do divadla, ale můžou se koukat na filmy. 

V tom Brně to někoho napadlo. Jenže jim promítali filmy o pracovním 

hrdinství. O budovatelských úspěších. … Já si vážím pracovního hrdinství 

a jsem hrdej na budovatelské úspěchy. Ale ne, když mám umřít. A tak 

jsem zavolal Fričovi. Mac přijel a přivezl filmy, šestnáctky. Staré 

veselohry, muzikály, grotesky. Na plátně tančila Rogersová s Astairem, 

Chaplin dělal srandu a pacienti řvali smíchy. Asi za čtrnáct dní mi doktor 

povídá: ‘Nikdy bych to nebyl věřil, ale od té doby, co tu promítáte ty 

legrace, lidem se lepší nálezy.‘ 

A já se znovu poklonil těm filmům. Tentokrát až na zem, protože 

přimět člověka, aby zapomněl na to, že umírá, dokáže jen něco 

dokonalého. To je nejvyšší, absolutní vysvědčení.“ 

 

Zdroj: Jiří Janoušek, Rozhovory s Janem Werichem 

nakl. Mladá fronta, Praha 

-k- 

 

 

http://vtipy.cyberserver.cz/ochutnavka-chillipoznamky-nezkuseneho-porotce
http://vtipy.cyberserver.cz/ochutnavka-chillipoznamky-nezkuseneho-porotce


4 

 

ANTIPŠTROS  aneb  Nikdo nic neví 

 
K psaní svého pravidelného textu si sedám trochu v rozpacích. Mám 

málo informací nebo se vlastně skoro nic neděje? Pokud se opravdu „nic 

neděje“, není to příliš dobrá zpráva. Ale i tzv. Platforma, někdejší iniciátor 

deklarace a petice k transformaci psychiatrie, vidí současnou situaci 

podobně. Vedení MZ jako by celou reformu víc a víc zanedbávalo. 

Vysvětlení je možné hledat i v únorovém rozhovoru Zdravotnického 

deníku s MUDr. Martinem Hollým, předsedou Psychiatrické společnosti, 

„V českém rozpočtu na psychiatrii chybí lidská práva“. (Zájemci jej 

mohou hledat na stránkách www.reformapsychiatrie.cz pod názvem 

spolku Kolumbus.) Odborný koordinátor reformy se zde podrobně 

vyjadřuje ke stavu financování oboru a jeho specifikům, na který se často 

nehodí obecná pravidla úhrad léčby tělesných onemocnění. („Psychiatrie 

je nepřístrojový obor, stojí na lidském potenciálu.“) Zdá se, že se od 

reformy psychiatrie očekávají úspory, zatímco objektivní situace vyžaduje 

navýšení prostředků. Těžká domluva. 

Vzpomeňme také (naivně laické) názory prezidenta republiky o ochraně 

veřejnosti před duševně nemocnými. (Vyjádření odborné společnosti se 

zásadními argumenty je možné najít na stejném webu reformy.) Názor, že 

„všichni duševně nemocní jsou nebezpeční“, v části české veřejnosti 

přetrvává – ke škodě všech. 

Nemáme další informace o záměru vedení MZ vytvořit zákon o 

duševním zdraví. Zápisy z jednání pracovních (implementačních) skupin 

pocházejí z loňského podzimu, jediným pokračováním je únorový záznam 

ze skupiny pro udržitelné financování. Finance z evropských fondů by 

měly vytvořit základ pilotních projektů Center pro duševní zdraví. Obecně 

ovšem vyvolává situace především dojem stagnace a zamrzání procesu 

transformace oboru. Není na místě přemýšlet o tom, že jsme na jedné lodi 

(která má někam doplout)? Není na místě hledat formy tlaku pro 

pokračování celého procesu? Neměl by být náš hlas víc slyšet? A kde? 
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HUMOR – NEJEN ZE SOUDNÍCH SÍNÍ 

 

 

Sedí spolu dva na lavičce v parku:  

„Miláčku, mně začalo bolet ouško.“ 

On jí ho pofouká, dá pusinku na ouško a ptá se: „Miláčku, ještě tě to ouško 

bolí?“ 

„Kdepak miláčku, už to přestalo bolet, ale začal mně bolet krček.“ 

On se přitulí, pofouká krček, dá pusinku a ptá se: „Miláčku, ještě tě ten 

krček bolí?“ 

„Kdepak miláčku, už to úplně přešlo.“ 

Vtom se z vedlejší lavičky zvedne jakýsi starší pán a diskrétně se k nim 

přitočí: „Prosím a léčíte taky hemeroidy??“ 

 

* * * 

 

Soudce jen stěží uklidnil přítomné v soudní síni.  

Napomíná je: „Další osoba, která naruší průběh přelíčení, bude muset 

odejít domů!“  

Na to obviněný: „Hurá!“ 

 

* * * 

 

Otázka: Pane, jaké je vaše IQ? 

Odpověď: Myslím, že vidím poměrně dobře 

 

* * * 

 

Otázka: Takže datum početí dítěte bylo 8. srpna? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: A co jste v té době dělala? 

 

pokračování na další straně 

http://www.reformapsychiatrie.cz/


8 

 

P5-6 - Dostavět na území města MB cyklokoridor Greenway Jizera 

P7 - Chronologicky řazené seznamy kulturních a sportovních akcí, 

institucí, oddílů 

P8 - Více stojanů na místní kola ve městě 

P9-11-Navýšení finančních prostředků na rekonstrukce a opravy objektu 

základních a mateřských škol 

P9-11- Příspěvek na asistenty ve školách 

P9-11 - Dořešit problém parkování u amfiteátru Michalovická putna 

 

Výše uvedené Desatero bude i s ostatními navrženými problémy z Fóra 

Zdravého města ověřené internetovou anketou, která bude spuštěna od 

června do září. 

 

Čtenáře našeho časopisu prosíme, aby – pokud to uznají za vhodné – 

věnovali zejména pozornost finanční podpoře neziskových organizací 

v sociálních službách. Důležitý z hlediska našeho zaměření je i boj proti 

závislostem na alkoholu a jiných návykových látkách. 

 

-red- 

Zdroj a podrobnosti: Oficiální web statutárního města Ml. Boleslav 

http://www.mb-net.cz  

 

* * * 

 

O čem jsme psali před deseti lety … 

 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo v roce 2004 vyhlášku o použití 

omezovacích prostředků (tedy nejen síťových lůžek, ale také izolačních 

místností, kurtů, svěracích kazajek, připoutání k lůžku apod.). Vyhláška 

zdůrazňuje, že tyto prostředky jsou krajním řešením. 

 
Klubko 5/2005, z redakčního archivu 
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2. června se sejde Republikové shromáždění Národní rady, které bude 

řešit především ty nejobecnější problémy lidí se zdravotním postižením. 

Kolik se zde sejde delegátů pěti členských organizací „pro duševně 

nemocné“ a nakolik ovlivní výsledky jednání? (Zúčastním se shromáždění 

jako delegát ostravské Svépomocné společnosti Mlýnek.) Další seminář 

pro uživatele a veřejnost na pražské Psychiatrické klinice 20. května (od 

16 hodin) bude věnován ochranné léčbě. 

Fórum Karlín hostilo 23. dubna 16. ročník veletrhu neziskových 

organizací Market NGO. Velkou halu zaplnily stánky nadšených bláznů 

z téměř 250 organizací. Potkala jsem tu známou ze společnosti, která 

organizuje v ČR adopci (na dálku) pro 2500 afrických dětí, podivuhodně 

akční ředitelku spolku stomiků (zdravotně postižený občan, který má 

dočasně nebo trvale vyvedené střevo, močovou cestu apod. na povrch těla, 

pozn. red.) a samozřejmě i kolegyně z pražského Fokusu. Soutěž PR 

skončila vítězstvím pražské o.p.s. BONA. Neziskovky nemají ustláno na 

růžích, ale dokážou mít výdrž. Potřebují ji. V doprovodném programu 

vystoupila i JUDr. Deverová, specialistka na nový Občanský zákoník. 

Upozorňovala nás i na nutnost úpravy názvů dosavadních občanských 

sdružení v souladu s ustanoveními NOZ, a to do 31. 12. 2015. Je na místě, 

aby funkcionáři organizací tento termín respektovali. 

Dlouhá a nesnadná cesta pokračuje. Ať nás na ní provází naděje, reálný 

pohled – a výdrž. 

 

Krásný máj přeje všem 

 

Martina Přibylová 

 

dz.prima@centrum.cz 

 

14. 5. 2015 

 

http://www.mb-net.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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REGION 

 

Klaudiánova nemocnice se 4.5. již tradičně připojila ke Světovému dni 

hygieny rukou. Při vstupu byl pro návštěvníky nemocnice, pacienty i 

zdravotníky připraven stůl, kde si mohli vyzkoušet, zda jsou jejich ruce po 

umytí opravdu čisté. Umyli si ruce speciálním dezinfekčním prostředkem 

a pod UV lampou následně zjistili, zda postupovali důkladně nebo jestli 

některá místa vynechali. Ačkoliv řada lidí přistupovala k hlavní 

nemocniční hygieničce MUDr. Ludmile Chalašové s naprostou jistotou, že 

si ruce umyli správně, pochvalu si vysloužil jen málokdo. 

Důležité je postupovat tak, aby očištěna byla všechna místa na rukou. 

Ruce se také ovšem nemají umývat pouze, když vypadají špinavě, ale 

vždy po návštěvě toalety a vždy před jídlem. Mýt by se měly také po 

kontaktu s penězi, před a po přípravě jídla, po návštěvě u nemocných, po 

zakašlání, kýchnutí či smrkání, po kontaktu s domácími mazlíčky, po 

přebalování dítěte a manipulaci s nočníkem, po kontaktu s krví a jinými 

tělesnými tekutinami či před a po ošetření ran. 

Zdroj: www.klaudianovanemocnice.cz  

 

 

* * * 

 

Lidé darovali knihy, pomohou řadě organizací 

Knihovna města Mladá Boleslav vyhlásila před časem sbírku knih pro 

zařízení sociálních služeb. Knih se sešlo skutečně hodně – všechny 

organizace je ani nevyužijí. Knihovna se rozhodla uspořádat prodejní 

bazar knih – za velmi příznivé ceny (většina knih je oceněna od 10,- do 

50,-Kč).  
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Celkový výtěžek půjde na podporu dobrovolníkům, kteří působí 

v sociální oblasti. Nad celou akcí převzal záštitu náměstek primátora 

Michal Kopal. Prodejní bazar organizuje Dobrovolnické centrum při 

magistrátu a knihovna města. Akce proběhne 20. května od 10 do 16 

hodin v městské knihovně. 

 

I náš časopis zve čtenáře na tuto akci. Jak jsme uvedli v čísle 6. z roku 

2006: „Bohatší je nuzák, který si kupuje dobrou knihu, než milionář, který 

si kupuje drahé zbytečnosti nebo i škodliviny.“ (citát měsíce, autor 

Antonín Bělohoubek, filosof a disident). 

 

 

* * * 

 

Zdravé město 

 
Již tradiční Fórum Zdravého města Mladá Boleslav, na kterém se 

každoročně určuje nové Desatero problémů města pohledem občanů, se 

konalo dne 13. 5., tentokráte ve velkém sále Domu kultury v Mladé 

Boleslavi. Nové problémy pomáhalo formulovat 68 občanů, z nichž 50 se 

účastnilo závěrečného hlasování. Vedení města prezentoval náměstek 

primátora Daniel Marek, který ocenil aktivitu přítomných občanů. 

 

Nový návrh „desatera“ (které je vlastně jedenáctero): 

 

P1-2 - Plán odpadového hospodáření a dlouhodobá koncepce likvidace 

odpadů 

P1-2 - Finanční podpora neziskových organizací v sociálních službách a 

jejich preventivních programů 

P3 - Pořádání celorepublikově významné akce nebo tradice – sport / 

kultura 

P4 - Kvalitnější údržba a zvyšování ploch městské zeleně 

P5-6 - Podpora a obnovení poradny závislosti na alkoholu a toxikománie 

http://www.klaudianovanemocnice.cz/

