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Hledat lásku? 
Nesmysl ... říká rozum. 
Směšné ... říká hrdost. 

Riskantní ... brání se zkušenost. 
Ale samota zabíjí ... šeptá srdce. 
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Z národního plánu 
 
Kolegyně Přibylová nám zaslala národní plán, který sestavuje Vládní 

výbor pro zdravotně postižené občany, plným názvem je to 
 

Národní plán podpory rovných příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. 

 
Dokument máme k dispozici naší klubovně, a to i s některými 

připomínkami, které byly vzneseny při jeho projednávání. Zájemcům 
můžeme poskytnout datovou kopii eventuálně i výtisk. 

Zásadní pasáž z plánu otiskujeme v plném znění: 
 

Cíl: Reformovat systém psychiatrické péče o osoby s duševním 
onemocněním. 

 
11.14 Provést analýzu možností specifické právní úpravy postavení osob s 
duševním onemocněním v souladu s Úmluvou o právech osob se 
zdravotním postižením a analýzu vytvoření systému ambulantní podpory 
osob s duševním onemocněním. 
Gestor: MZ 
Spolugestor: MPSV, MSP 
Termín: 31. 12. 2015 
 
11.15 Vytvořit meziresortní systém kontroly psychiatrické péče 
v souvislosti s naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením za účasti zástupců zainteresované občanské společnosti.  
Gestor: MZ 
Spolugestor: MPSV, MSP 
Termín: 30. 06. 2016 
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Z důvodu onemocnění paní Hejnové jsme byli nuceni přechodně omezit 

u nás provoz. Informaci o tom je sice umístěna na vchodu, nicméně všem 
těm, kteří se to nedozvěděli včas, se omlouváme. Paní Hejnové děkujeme, 
že i přes nemoc obětavě zařídila ty nejnutnější záležitosti – zejména 
připravila organizačně výlet na 13.6., a přejeme brzké a hlavně trvalé 
uzdravení. 

Terapeutické skupiny, které vede Denisa, pokračují každé pondělí beze 
změny od 16:00 do 17:30 – dovolenou Denisa zatím neplánuje. 

 
* * * 

 
Citát měsíce vybral J. Přáda na internetu 

http://slideplayer.cz/slide/2947766/ 
 

* * * 
Řešení šachové úlohy z dubna 

 
1. Sxf8! (hrozí mat Jc5) 
 
1.  …  Sb4    2.  Jb5 mat 
1. … jakýkoliv tah jezdcem z c6 2. Vxa5 mat 
1. … Jxb7, Je6   2.  Jb6 mat 

 
Autorem nové úlohy je Vladimír A. Jerochin, tehdy z Leningradu, 

Rusko. 
 

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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Vážné i nevážné myšlenky z internetu 
(nevhodné pro škarohlídy) 

 
Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. 
Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. 
Chceš-li šťasten celý život, staň se rybářem. 

Ota Pavel 
(kvůli duševní nemoci byl 16 x hospitalizován) 

 
* * * 

 
Při pohledu do zrcadla jsem dostala pocit, že bych měla něco shodit. 

Tak jsem shodila zrcadlo. 
 
 
 

* * * 
 

Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí. 
Na druhou stranu je dobré a chvályhodné, 

když opilci sportují. 
 

Miroslav Horníček 
 

* * * 
 
 

Jestliže jsi ještě nepotkala chlapa, se kterým bys chtěla zestárnout, 
nestrachuj se… 

bez něho zestárneš taky, akorát pomaleji. 
 
 

Všechny kamarády a nejvíce rybáře Štefana 
zdraví Přádovi 
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11.16 V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Center 
duševního zdraví vytvořit komplexní Národní plán péče pro osoby 
s duševním onemocněním za účasti všech relevantních aktérů.  
Gestor: MZ 
Spolugestor: MPSV, MŠMT, MSP 
Termín: 31. 12. 2016 
 
11.17 V souvislosti s připravovanou reformou psychiatrické péče 
realizovat výzkum o situaci osob s duševním onemocněním (výše příjmů, 
dostupnost sociálních dávek, bytová situace/výskyt bezdomovectví). 
Zahrnout do studie i osoby s duševním onemocněním žijící v ústavních 
podmínkách.  
Gestor: MZ 
Termín: 31. 12. 2016 
 
11.18 V souvislosti s reformou psychiatrické péče podpořit rozvoj sítě 
terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním ve 
všech regionech ČR.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
 

ANTIPŠTROS o červnových shromážděních 
 

Červen je měsíc, kdy je nutné zvládnout před prázdninami všechno, co 
se ještě neuskutečnilo - a jedna akce stíhá druhou. 

Na 2. června bylo svoláno Republikové shromáždění NRZP ČR, 
hlavním důvodem byla dílčí změna stanov. Z pěti členských organizací za 
duševně nemocné jsme se zúčastnili jen dva -  zcela pasívně delegát 
Kolumba a já jako delegát ostravské společnosti Mlýnek. Delegáti 
schvalovali jednotlivé zprávy o činnosti a také výzvu politické 
reprezentaci k doporučením Výboru OSN o plnění Úmluvy o právech 
zdravotně postižených.  
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V průběhu jednání se několikrát rozvinula živější diskuse, ale 

navrhovaná usnesení pak byla opakovaně schvalována jednomyslně. 
Předseda NRZP, Mgr. Krása, krátce informoval také o činnosti odborné 
komise pro problematiku duševně nemocných. Z té závěrem vzešla 
ustanovení Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2015 – 2020 (NP) k nejdůležitějším 
otázkám pro naši skupinu (viz předchozí pasáže v tomto čísle). Shodli 
jsme se na tom, že komise by měla být rekonstruována. 

Velmi významným setkáním kolem tématu lidských práv duševně 
nemocných byl dvoudenní seminář (pod záštitou politické i odborné 
reprezentace) „Lidská práva, etika a duševní zdraví“, na kterém zaznělo 
kolem 20 vystoupení – politiků, několika odborníků na lidská práva i 
samotných psychiatrů, promluvili zde i dva angličtí hosté. Profesor Cyril 
Höschl představil Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a náplň jeho 
práce a zmínil také „sbližování postojů“ jednotlivých názorových skupin. 
O tristním stavu dětské psychiatrie informoval MUDr. Matýs z Ostravy. 
Jako konkrétní příklad života s duševním onemocněním uvedl svůj 
osobní příběh ředitel Kolumba, Jan Jaroš. Závěrečný blok semináře byl 
věnován aktuálním tématům reformy psychiatrie. Ředitel Psychiatrické 
nemocnice Bohnice, MUDr. Hollý, zdůraznil nenahraditelnost lůžkové 
péče pro určité skupiny pacientů, zazněly statistické údaje, úvaha o 
komunitních službách (MUDr. Stuchlík) i hodnocení stavu reformy z 
pohledu jejího koordinátora, dr. Duškova z MZ. Doufejme, že všechny 
podnětné i kritické názory najdou svoji odezvu i v dalším reálném vývoji – 
slova, která se nepromění v činy, jsou zbytečná. 

Jako příklad pořádání většího počtu akcí mohu uvést pražský Fokus. 
Valná hromada zásadního významu je svolána na 15. června - podle 
nového Občanského zákoníku má být založen Fokus jako spolek. Z 
iniciativy několika aktivních zaměstnanců se setkávají jednou za měsíc 
lidé z neziskovek a mladší generace lékařů bohnické nemocnice. (Bohužel 
se mi nepodařilo zúčastnit se poslední předprázdninové schůzky.) 
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4. června zemřel ve věku 83 let Josef Donát, výrazná osobnost naší 
lokální žurnalistiky a držitel Ceny města Mladé Boleslavi. 

Od mládí byl kulturním pracovníkem, ředitelem Osvětového domu 
Mladá Boleslav. Vydával v něm v letech 1961-1969 časopis Život 
mladoboleslavské kultury, který byl již na počátku tzv. „normalizace“ 
zakázán. Josef Donát sám pak byl označen jako „vůdce pravicové 
kontrarevoluce“ a pracoval jako dělník v uhelných skladech, později jako 
energetik v zemědělském družstvu. Po listopadu 1989 pomáhal 
boleslavskému Občanskému fóru. Stal se šéfredaktorem nejprve týdeníku 
Mladoboleslavsko a v září 1993 Boleslavského deníku. Již jako důchodce 
založil radniční měsíčník Boleslavan, externě v jeho redakci pracoval 10 
let a spolupracoval s ním až donedávna. Je autorem brožur z historie 
zdejšího sportu a knihy Boleslav po sametu. V roce 2012 vydal vzpomínky 
s názvem Dokud si něco pamatuji. 

Čest jeho památce! 
 

Zdroj a podrobnější informace: oficiální webové stránky statutárního 
města Mladá Boleslav, Pavel Šubrt 

 
* * * 

 
Značka ŠKODA uvádí na domácí trh třetí generaci modelu Superb – 

vlajkovou loď automobilky. 
 

* * * 
 

Společnost ŠKO-ENERGO, dodavatel energií pro ŠKODA AUTO a 
značnou část města, slaví 20. výročí své existence. V úzkém partnerství s 
ní se společnosti ŠKODA AUTO podařilo od roku 1995 snížit spotřebu 
energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu. Také spotřeba vody ve 
výrobě se výrazně snížila, jen v roce 2014 o 15 procent. 

http://www.mb-net.cz  
-red- 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Václav Černý o Josefu Čapkovi 
 

… Sdílel jsem redakční pokoj s bratry Čapky, pracovali ovšem doma, do 
redakce přinášeli navečer rukopisy už hotové, přicházeli jen podebatovat. 
Měl jsem z nich – a v tom jsem se podobal celé své generaci a podléhal 
hlavně Halasovi – raději staršího Josefa, byl to dobrácký a ve styku 
nesmírně vlídný a laskavý pantáta, pomalý, rozšafný, zamyšlený, upřímný, 
ačkoliv toho mnoho nenamluvil. Připomínal mi staré horské písmáky 
z rodného kraje, v tu ránu jsem si ho dovedl představit jako podsaditého, 
sukovitého rozumbradu z chalupy na Žernově nebo z osamělého mlýna na 
Úpě pod červenohůrským lesem v uvážlivé rozprávce se sousedy o tom 
„světa běhu“. Ano, Josef Čapek „rozprávěl“ spíš než vykládal a debatoval. 
Klidně a moudře. Ano, byl mudrc, spíš než cokoliv jiného, mudrc, i když 
psal, maloval, kritizoval. A mudrc řekl bych lidový, tak byl sám prostý a 
selský, až to z něho přímo dýchalo polem, loukou a brázdou, tak měl 
zřejmě rád neučeného, dělného, jednoduchého člověka … 

 
Profesor Václav Černý (1905-1987) byl literární vědec a literární kritik, 
překladatel z románských jazyků a disident. Poslední roky věnoval 
sepisování čtyřdílných monumentálních pamětí. Vybraná pasáž se týká 
působení V. Černého v literární rubrice prvorepublikových Lidových 
novin. 

- jb - 
Zdroj: V. Černý, Paměti I 1921-1938, nakl. Atlantis, Brno, 1994 

 
* * * 

 
Náš nový přítel a jeden početných hostí našeho posledního 

předvánočního klubu Mgr. Štěpán Smolen, jáhen římskokatolické farnosti 
v Mladé Boleslavi, bude 27. 6. v Litoměřicích vysvěcen na kněze. 
Gratulujeme a doufáme, že vyšší hodnost a s ní spojené vyšší pracovní 
zatížení mu dovolí zajít znovu na návštěvu také k nám.      - jb - 
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Norských fondů využila skupina pacientů k založení „Studia 27“, kde 

chtějí uplatnit své žurnalistické vlohy i zkušenosti a pořádat besedy „proti 
stigmatizaci“. Na diskusní večer, v pořadí druhý, byla pozvána romská 
novinářka Jarmila Balážová, dnes tisková mluvčí ministra Jiřího 
Dientsbiera. 

Bohužel si myslím, že názor profesora Höschla o sbližování skupin pro 
pacientské a rodičovské organizace neplatí – celostátní svépomocné hnutí 
dnes neexistuje a názory rodičů a uživatelů péče se často rozcházejí od 
samého základu. Není to příliš povzbudivé ve vztahu k realizaci 
Národního plánu – nelze spoléhat jen na odpovědné rezorty bez spolupráce 
s odborníky i uživateli v oboru. Musím znovu připomenout, že NP je 
významný strategický dokument schvalovaný vládou a zařazený do 
Národního plánu reforem. Plnění jednotlivých bodů je každoročně 
kontrolováno. Kdo odvede tuto práci? 

Krásné léto a mnoho dobrých nadějí přeje všem 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
11.6.2015 

 
* * * 

 
U nás v Kocourkově … 

 
Úřady možná budou moci vyplácet příspěvky na zvláštní pomůcku 

zdravotně postiženým dětem bez toho, že by rodiče museli žádat o souhlas 
soud. 

V novele zákona o poskytování dávek a občanského zákoníku to navrhl 
místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). 

Problém vyvolal nový občanský zákoník. Zavedl pravidlo, 
předchozího souhlasu soudu k právnímu jednání, který se týká existujícího 
i budoucího jmění dítěte. 

Zdroj: Teletext ČT, 23. 5., str. 117 
-red- 
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Zemřel John Nash – génius s cejchem schizofrenika 
 
Zemřel prof. John Forbes Nash, laureát Nobelovy ceny za ekonomii a, 

jestli se nemýlím, tak i nositel Abelovy ceny za matematiku za letošní rok. 
Abelova cena je udělována zhruba deset let a je srovnatelná s Nobelovou 
cenou. Je pojmenovaná podle mého velmi oblíbeného norského 
matematika z 19. stol. Nielse Henrika Abela, který měl velmi těžký osud, 
zemřel velmi mladý na tuberkulosu a bídu, zemřel snad i téměř hlady. Je 
považován někdy za nejchudšího moderního vědce. V našich knihovnách 
je ruské vydání jeho životopisu, který napsal Ore. S J. F. Nashem jej 
spojuje ještě jedna vlastnost. Abel údajně trpěl trudnomyslností, Nash pak 
paranoidní schizofrenií. 

Pokud nevíte, ani, kdo to byl Abel, ani Nash, tak ten druhý jmenovaný 
byl hlavní postavou románu a filmu Beautiful Mind, který byl u nás 
promítán pod názvem Čistá duše. Představitel role Nashe, novozélandský 
herec Russel Crowe, dostal za roli Oscara za hlavní mužskou roli. Ve 
stejném roce byl pak natočen ještě film Jmenuji se Sam, který líčí osudy 
mentálně částečně postiženého muže, který s pomocí právníků či spíše 
právniček bojuje za právo vychovávat vlastní dítě, které nechce 
vychovávat jeho matka. Hlavní roli v tomto filmu hrál americký herec 
Sean Penn, který byl dalším kandidátem na Oscara za hlavní mužskou roli. 

J. F. Nash se hlavně díky filmu Čistá duše stal světově známým, ovšem 
spíše se proslavil jeho představitel R. Crowe. 

Podrobnosti o jeho životě zveřejnila ČTK, ovšem více se dozví 
pravděpodobně čtenáři časopisu Pokroky matematiky, fyziky a 
astronomie, časopisu Jednoty českých matematiků a fyziků, kde prof. M. 
Křížek, DrSc. zveřejňuje pravidelně informace o nositelích Abelových 
cen, prof. Křížek díky JČMF zveřejnil asi před rokem a půl brožuru o 
prvních deseti nositelích Abelových cen. 

Nobelova cena se za matematiku neuděluje, údajně proto, že A. B. 
Nobel měl špatné vztahy se švédským matematikem Mittagem-Lefflerem. 
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Uděluje se Fieldsova cena za matematiku, která se ovšem uděluje 

jednou za čtyři roky na světovém matematickém kongresu mladým 
matematikům do čtyřiceti let. Nedávno upoutala pozornost novinářů a 
veřejnosti „aféra“ ruského matematika Jevgenije Perelmana, který vyřešil 
více než 100 let starý problém francouzského matematika a fyzika Henri 
Poincaré, předchůdce Alberta Einsteina (stál blízko objevu teorie 
relativity, známý je i jeho bratranec, francouzský premiér a prezident 
v době první světové války). Jeho problém je ovšem z topologie. J. 
Perelman tehdy odmítl za vyřešení Poincarého domněnky Fieldsovu cenu 
a později i 1 milión dolarů odměny Clayova institutu. Tento institut vypsal 
odměnu za vyřešení sedmi tzv. problémů milénia, tedy významných 
matematických dosud nevyřešených problémů.  

O Poincarého domněnce vyšla před několika lety česky kniha ve 
vydavatelstvích Dokořán a Argo. O problémech milénia vyšla česky ve 
stejných vydavatelstvích kniha Problémy pro třetí milénium. 

 
Podrobnější životopis J. F. Nashe najdete na MacTutor History 
Mathematics, 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Nash.html 
Životopis Mittaga-Lefflera tamtéž  

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mittag-Leffler.html 
Osudy Nielse Henrika Abela  

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Abel.html 
Poincaré: 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Poincare.html 
Brožuru prof. Křížka, DrSc. najdete na české matematické knihovně,  

http://www.dml.cz/ 
která je momentálně přetížená. Přesný odkaz je: 

http://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/402222 
nebo na webu JČMF, www.jcmf.cz 
 

Pravý doktor přírodních věd Vašíček Karel 
Titulek a drobné úpravy doplnila redakce. 


