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Neztrácejte čas s vysvětlováním. 
Lidé stejně slyší jen to, co chtějí slyšet. 
 

Paulo Coelho 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Po prázdninách zase spolu … 
 

V sobotu 3. září jsme se opět sešli v naší klubovně. V plánu bylo 
povídání s naším starým příznivcem, panem RNDr. et Mgr. Karlem 
Červinkou. Nějaké nepředvídané okolnosti způsobily, že mezi nás 
nakonec přijít nemohl. 

A tak jsme nakonec dali přednost náhradnímu programu – volné 
debatě. Někteří z nás byli dlouho mimo Boleslav, takže tady byla 
opravdová chuť si jen tak popovídat a vyměnit si zážitky z dovolených a 
prázdnin. Já sám měl dovolenou sice pracovně náročnou – v sadu, který 
mám okolo své chaty – se letos všechno možné ovoce urodilo 
v nadměrném množství, takže jsem se trápil starostmi, co s tím. (Něco ze 
švestiček z mé zahrádky skončilo v kursu vaření, ale to až další týden.) 

Pan doktor tedy přijde – doufáme – jindy. Naším záměrem bude, jak 
jsme se shodli minule, porozprávět si o chystané reformě psychiatrie. 
Říká se, že všechno zlé je na něco dobré – tak snad toho, že plánovaná 
diskuze proběhne až v náhradním termínu, využijeme a promyslíme si 
důkladněji, co by nás mohlo nebo dokonce mělo zajímat. Dokumenty na 
internetu mi připadají skoupé na věcné informace, ale možná je to jen 
dojem povrchního čtenáře. Nezbývá, než abych i já šel příkladem a 
podíval se na důležité informace pořádněji. 

 
Jan Bázler 

dobrovolný spolupracovník FOKUSu Ml. Boleslav 
 
 
P.S:: 11. 9. proběhla v Bělé pod Bezdězem poutní mše v tamějším kostele 
Povýšení svatého kříže. Jako člen chrámové scholy z Mladé Boleslavi 
jsem nemohl chybět, pozvání otce Kamila prostě platí. Využil jsem 
setkání a požádal Kamila o účast na tradičním adventně-mikulášsko-
vánočním klubu 3. 12. Mělo by to vyjít! 
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Paulo Coelho, autor citátu měsíce, se narodil v brazilské středně bohaté 
rodině. V mládí koketoval s drogami a magií. Pro svou touhu psát, kterou 
jeho rodiče neschvalovali, byl celkem třikrát poslán do psychiatrické 
léčebny, kde se musel podrobit m.j. elektrošokové terapii. Živil se jako 
dramatik, novinář, televizní scenárista a písňový textař brazilských 
zpěváků. V 80. letech se přiklonil ke katolicismu. 

Zdroj: Wikipedie 
– red – 

 
* * * 

 
Koho Senát ocenil letos? 

 
Předseda Senátu Milan Štěch 27. 9. ocenil 15 osobností z oblasti vědy, 

kultury, sportu a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. 
Slavnostní předávání medailí se letos uskutečnilo popáté při příležitosti 
Dne české státnosti. Na ČT4 byl vysílán záznam 28.9. 

Před dvěma lety získala toto ocenění naše paní PhDr. Darja Kocábová. 
Už to je důvod, proč nás zajímá, kdo byl oceněn letos: 
 
Jana BALCÁRKOVÁ - vyprostila raněného řidiče z hořícího vozu 
Ludmila FORMANOVÁ – atletka a trenérka 
Prof. Ing. Jana HAJŠLOVÁ, CSc. mezinárodně respektovaná expertka 

v oboru analýza potravin a přírodních produktů 
Prof. Ing. Richard HINDLS, CSc. - statistik a ekonom, v letech 2006 – 

2014 rektora Vysoké školy ekonomické v Praze 
Prof. Akihiro ISHIKAWA - sociolog působící na tokijské univerzitě 

Chuo, vynikající znalec problematiky střední a východní Evropy. 
Ovládá nejen češtinu, ale i slovenštinu a další slovanské jazyky. Zcela 
mimořádným způsobem se zasloužil o šíření povědomí o české vědě a 
kultuře v japonském prostředí.  

Petr JANDA – populární zpěvák (Olympic) 
Otto JELINEK - česko-kanadský krasobruslař, v letech 2013-2016 

velvyslanec Kanady v České republice 
Jiří JEŽEK – cyklista, nejúspěšnější český paralympionik 
Prof. MUDr. Jaromír KOLÁŘ, DrSc. - radiolog 
Prof. MUDr. Luboš PETRUŽELKA, CSc. - onkolog 
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René ROUBÍČEK - umělecký sklář, sklářský výtvarník a pedagog 
Prof. MUDr. Vratislav RYBKA, DrSc. – ortopéd 
Prof. MUDr. Miroslav RYSKA, CSc. -chirurg 
Prof. MUDr. Jan STARÝ, DrSc. – dětský hematolog a onkolog 
Šárka STRACHOVÁ – alpská lyžařka 
 

Jan Bázler 
Zdroj, podrobnosti a fotografie: 

http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=2168 
 

* * * 
 

Sedm koření, která pomohou i v boji s rakovinou 
 

To, že je zelenina a ovoce zdravé, ví každé dítě školou povinné. Věděli 
jste ale, že vašemu zdraví může velkou službu prokázat i běžně u žívané 
koření? Představím vám koření, které nejenže dochutí pokrmy, ale ještě 
funguje jako prevence či léčba rakoviny. 

 
1) Skořice 
 
Skořice obsahuje pětadvacetkrát více polyfenolů než borůvky Skořice 

je jedním z nejstarších koření v lidské historii. Zmiňuje se o ní dokonce i 
bible a po staletí se používala nejen jako koření, ale i jako lék. Vědci ale 
teď zjistili, že skořice obsahuje naprosto výjimečné množství 
antioxidantů. Ceněná je zejména pro svůj obsah polyfenolů. Pokud byste 
porovnali stejnou hmotnost borůvek a skořice, skořice jich obsahuje 
pětadvacetkrát více. Nejenže tak skořice působí jako prevence proti 
rakovině, ale navíc dokáže potlačovat i rakovinové bujení. Dokáže totiž 
blokovat takovou angiogenezi, tedy novotvorbu krevních kapilár, které 
dodávají tumoru živiny a kyslík potřebné k jeho růstu. 

 
2) Karí 
 
Zázračnou složkou kari je podle vědců především kurkuma, která kari 

dodává typicky žlutou barvu. Vděčí za to kurkuminu, který blokuje 
rakovinné bujení. Výzkum provedený v roce 2007, který byl zveřejněn v 
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British Journal of Cancer, prokázal pozitivní vliv kurkuminu při léčbě 
rakoviny jícnu. Vědci zjistili, že likvidace rakovinových buněk začíná už 
čtyřiadvacet hodin po konzumaci kurkuminu. Pozitivní vliv kurkuminu 
se projevil i při rakovině tlustého střeva, prsu, prostaty a plic. 

 
3) Rozmarýn 
 
Pokud použijete při přípravě masa rozmarýn, snížíte tím množství 

rakovinotvorných látek (heterocyklických aminů) vznikajících při vaření. 
K tomuto závěru dospěli vědci, kteří svůj výzkum zveřejnili na počátku 
letošního roku v magazínu Journal of Food Science. Kromě toho 
rozmarýn pomáhá zvyšovat aktivitu detoxifikačních enzymů a jeho 
kladný vliv se projevil i v boji proti rakovině prsu a kůže. 

 
4) Bazalka 
 
Bazalka je odborníky doporučována jako prevence rakoviny prsu. 

Vyplývá to z výzkumu, který si v roce 2006 nechala zpracovat American 
Association for Cancer Research (AACR). V tomto koření se totiž 
nachází silné antioxidanty, protizánětlivé, antimikrobiální a protiplísňové 
složky. Bazalka se osvědčila i v časných stádiích rakoviny prsu, kdy 
zpomalovala růst tumoru. Pozor však, řeč je o bazalce posvátné (Ocimum 
sanctum) a nikoli u nás běžnější bazalce pravé (Ocimum basilicum). 
Bazalka posvátná má o něco výraznější a ostřejší chuť a je běžně k dostání 
v zahradnictvích. 

 
5) Chilli papričky 
Vědci z Nottingham University už v roce 2007 zjistili, že kapsaicin 

obsažený v chilli papričkách může za určitých okolností zabíjet 
rakovinové buňky. Molekuly kapsaicinu se dokáží navázat na rakovinové 
buňky a odstartovat u nich sebezničující proces. Ke zmenšení tumoru 
došlo v případě rakoviny plic a slinivky. Jako prevence se osvědčily chilli 
papričky i u rakoviny žaludku. 

Podle studie z letošního roku, kterou provedl National Cancer Institute, 
je však konzumace chilli papriček nevhodná v počátečních stádiích 
melanomu. Kapsaicin totiž údajně růst kožních nádorů urychluje. 
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6) Kmín 
 
Kmín zaujímal po staletí důležité místo v medicíně Asie, Evropy i 

Afriky. Používal se zejména proti nadýmání, vysokému krevnímu tlaku a 
na podporu ledvin. Jenže výzkum provedený v roce 2009 v Kimmel 
Cancer at Jefferson ve Filadelfii zjistil, že kmín je i velmi silným 
antioxidantem a dosahuje zajímavých výsledků v boji proti rakovině.  

Vědci jeho příznivý vliv potvrdili u rakoviny tlustého střeva, rakoviny 
prsu, stejně jako u rakoviny slinivky. 

 
7) Zázvor 
 
Zázvor by do svého jídelníčku měly zařadit především ženy. Podle 

vědců z University of Mochigan Comprehensive Cancer Center je totiž 
zázvor nedostižným prostředkem v prevenci i boji s rakovinou vaječníků.  

Dokáže nejen účinně zabránit jejímu rozvoji, ale doposud provedené 
výzkumy ukazují, že umí zpomalit i rychlost rakovinového bujení. 

 
Zdroj: http://ona.idnes.cz/sedm-koreni-ktera-pomohou-i-v-boji-s-

rakovinou-f4c-/zdravi.aspx?c=A101102_124514_zdravi_bad 
Pro Klubko vybral 

Jiří Přáda 
* * * 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Všem mým přátelům. 
Jsem vděčný  … 
 
Za partnera, který noc co noc pomačká peřiny,  

protože není venku s někým jiným.  
 
Za daně, které musím platit,  

protože to znamená, že mám stálé zaměstnání.  
 
Za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,  

protože to znamená, že jsem obklopen přáteli.  
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Za šaty, které jsou mi trochu těsné,  
protože to znamená, že mám co jíst.  

 
Za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat a okapy, které 
je třeba opravovat, 

protože to znamená, že bydlím ve svém domě.  
 
Za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu,  

protože to znamená, že máme svobodu projevu.  
 
Za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště,  

protože to znamená, že mohu chodit.  
 
Za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,  

protože to znamená, že jsem štědrý a že mám někoho rád.  
 
Za únavu a bolavé svaly na konci dne,  

protože to znamená, že jsem byl schopný těžce pracovat.  
 
Za otravný budík, který musím ráno vypnout,  

protože to znamená, že jsem ještě naživu.  
 
A konečně za každý soukromý e-mail,  

protože to znamená, že mám přátele, kteří na mě myslí.  
 
Přátelství je prostě přátelství.  
 
 
Pošli tato slova všem, na které nechceš zapomenout.  

 
Zdroj: internet 
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Ptají se pana Nováka: „Proč jsi nebyl včera v hospodě?“ 
„Moje žena se rozhodla, že mi tam nechce.“ 
 
Paní Nováková se ráno vzbudí, podívá se do zrcadla a pronese: „Tak tohle 
ti, Nováku, teda přeju…“ 
 
Říká paní Nováková manželovi: „Všechno děláš obráceně!“ 
„To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a potom jsem tě teprve poznal.“ 
 
Jednoho večera, na investičním mítinku, spatřil muž ženu neobyčejné 
krásy. Na první pohled se do ní zamiloval. Přistoupil k ní a řekl: „Já 
možná vypadám jako obyčejný člověk, ale za pár měsíců můj nemocný 
otec zemře a já zdědím dvě miliardy korun.“ 
Ohromená žena si vzala jeho vizitku a za tři dny se stala jeho macechou. 
 
Manželé sedí doma u televize, on popíjí pivo. 
„Miluji tě,“ praví manžel. 
„To mluvíš ty anebo to mluví z tebe to pivo?“, zeptá se manželka. 
„To mluvím já k mému pivu!“ 

Zdroj: http://vtipkyznetuvmetvorbe.blog.cz 
 

* * * 
 
Mozek je ten nejmimořádnější orgán. 
Pracuje 24 hodin 365 dní, od našeho narození, až dokud se nezamilujeme. 

Zdroj: Facebook 
 
Přijde policajt na základnu celý veselý. 
Službu konající policista se ho ptá: "Proč jsi tak šťastný?" 
"Byl jsem na IQ testech." 
"A jak jsi dopadl?" 
"Chválabohu: NEGATIVNÍ." 
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Z myšlenek pana Wericha 
 

Nikdo si nesmí myslet, že je něco lepšího než ten druhý. Možná že 
toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má šikovnější 
ruce, možná že má větší bicepsy. 
 
Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho 
udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. 
 
Jenomže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají 
rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný 
recept na štěstí a to platí pro všechny. 

 
Výběr povídání pro Klubko uzavírají dnes opět zcela vážně 

Přádovi 
 

*  * * 
 

 
REGION 
 

Volby do orgánů samosprávných krajů proběhnou 7. října od 14:00 do 
22:00 a 8. října od 8:00 do 14:00. Volební právo mají občané, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obci příslušné k území příslušného kraje 
– v našem případě téměř výhradně tedy kraje středočeského. Účast ve 
volbách není povinná. Nejvýše dva kandidáty můžete podpořit 
zakroužkováním – je to tzv. preferenční hlas. 

 
V některých obvodech proběhnou zároveň první kola voleb do senátu 

– to se ovšem Mladoboleslavska netýká, v našem obvodu se budou 
senátní volby v řádném termínu konat až v roce 2018. 
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Dobrovolníci mají nové logo a hledají další kolegy 
 

Dobrovolnické centrum města Mladá Boleslav používá pro prezentaci 
zcela nové logo. Aktuálně také hledají a potřebují pomoc dobrovolníků 
hned v několika organizacích. V sobotu 15. října se od 9 do 17 hodin 
v jídelně Klaudiánovy nemocnice také koná úvodní školení nových 
zájemců o dobrovolnictví. Sraz účastníků je v 8.50 před vchodem do 
porodnice (z ulice B. Němcové).  

 
Dobrovolnické centrum hledá pomocníky i pro náš Fokus, sdružení 

pro péči o duševně nemocné:  
 
· organizování výletů pro skupinku klientů (většinou aktivity probíhají 

o víkendu, úkolem dobrovolníků by bylo plánování trasy, obsah výletů a 
případný doprovod na nich),  

 
· dobrovolnici cca 30 a více let, pro naší klientku - jednalo by se 

především o zprostředkování sociálního kontaktu, popovídání si u kávy, 
návštěva výstavy, hudebního koncertu, kina ...  

 
· dobrovolnici k naší klientce 34 let s cca ročním dítětem - jednalo by 

se o procházky s kočárkem, popovídání si u kávy,  
 
· dobrovolníky pro klienta ve věku 69 let a jeho matku ve věku 88 let 

- jednalo by se o schůzky cca jednou týdně u klientů doma, popovídání 
si, pomoc v jednoduchých manuálních prací - zašití tepláků, přišití 
knoflíku, výměna žárovky, koupě těžšího nákupu v obchodě, který je 
několik metrů od bytu, možno zahrát si nějaké stolní hry, klient je vášnivý 
pasivní sportovec - rád kouká na hokej, fotbal …  

 
Další organizace, které mohou využít práce dobrovolníků, jsou: 

Centrum83, poskytovatel sociálních služeb;  Naděje, středisko Mladá 
Boleslav;  Jistoty Domova; Dům seniorů Domov pod lípou v Lipníku;  
Azylový dům pro matky s dětmi;  Knihovna; Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých; Respondeo, občanská poradna;   Kluby 
důchodců.  

  



11 

Pokud má někdo málo času, může být 
v evidenci dobrovolnictví - tzv. 
dobrovolník na telefonu (občasná 
výpomoc) a pomáhat nám při různých 
akcích.  
 
Více informací o dobrovolnictví a o 
jednotlivých organizacích zjistíte na 
www.dobrovolnicimb.cz 
 nebo zavítejte na 
www.facebook.com/dobrovolnicimb 

- red - 
Zdroj a podrobnosti 

www.mb-net.cz 
* * * 

Bazárek (poprvé jsme o něm psali v březnovém čísle) proběhne opět 
v úterý 18. 10. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. 

v prostorách klubu - Nový park   (č. p. 1262.) 
S sebou si vezměte peníze (ceny budou symbolické 1 Kč za kus)  a 
tašky na věci. 

Jménem týmu všechny zvou: Mirka a Jitka 
 

* * * 
 
Řešení šachových úloh z minulého a předminulého čísla otiskneme 
dohromady později. Čtenáři mohou ještě využít čas k přemýšlení, zda 
řešení obou úloh budou stejná nebo ne. 
Na poslední stránce je nyní další alternativní varianta úlohy 
z prázdninového čísla, a to přímo od autora, Jana Papouška z Brna, kterou 
otiskujeme nyní, jak jsme slíbili. Jezdec v sedmé řadě se posunul z f7 na 
e7. A ptáme se čtenářů znovu – bude řešení stejné nebo se musí také 
obměnit? 

Vybral – MV – 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka: 30. 9. 2016 
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Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie 

Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady. 


