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Zůstaňte lidmi v jakékoliv situaci! 

 
Bulat Okudžava 
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AKTUALITA - ROZŠIŘUJTE 
 

Vážení přátelé, 
 
v odkaze pod textem vám posílám tiskovou zprávu k distančnímu výdeji 
léků na předpis. Dnes podal pan poslanec Patrik Nacher pozměňovací 
návrh k vládnímu návrhu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který 
umožní tzv. dálkový výdej léků vázaných na lékařský předpis. Celý 
systém by měl fungovat tak, že pacient si u lékaře formou SMS nebo 
elektronicky objedná elektronický předpis léků. Lékař pošle pacientovi 
elektronicky tento předpis, nebo SMS kód předpisu. Pacient pošle 
elektronicky lékový předpis vybrané lékárně nebo může použít kód 
předpisu. Lékárna předepsané léky doručí pacientovi certifikovaným 
dopravcem až domů. Samozřejmě, že tuto dopravu bude pacient platit, 
ale nebude platit cestu za lékařem a cestu do lékárny, případně nebude 
platit čas asistenta, který stráví při zajištění léků. Systém bude fungovat 
stejně jako při jiném elektronickém objednání zboží. Výjimku budou 
tvořit léky, které jsou na zvláštní lékařský předpis, což jsou opiáty a 
podobně. Elektronický výdej léků bude vždy vázán k existující kamenné 
lékárně. 
 

Tato služba výrazně zlepší dostupnost léků pro osoby, které mají 
sníženou mobilitu. To jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, 
osoby po úrazech ale i maminky s malými dětmi. Osoby se zdravotním 
postižením ušetří peníze, které vydávají na asistenci a budou moci 
asistenci využít pro jiné služby.  
 

Vážení přátelé, dovolujeme si vás poprosit, abyste napsali svým 
poslankyním a poslancům a požádali je, aby podpořili návrh pana 
poslance Patrika Nachera, který podal k návrhu zákona o léčivech, 
poslanecký tisk 302. Víme, že některé poslankyně a někteří poslanci 
nechtějí podpořit tento pozměňovací návrh, který považujeme za velmi 
důležitý.  
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V odkaze pod textem najdete další argumentaci pro své zákonodárce, 
abyste je přesvědčili k podpoře poslaneckého návrhu pana poslance 
Patrika Nachera. Spoléháme na vaši aktivitu.  
 

Přeji vám všechno dobré.  
Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
 
• Tisková zpráva k distančnímu výdeji léků na předpis (doc) 
  http://www.nrzp.cz/images/docs/TK_distancni_vydej_leku.doc 
 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
tel.: 266 753 421 
fax: 266 753 431 
web: www.nrzp.cz 
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz 
číslo datové schránky: k5rj4ae 
 

* * * 
 
ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 
Stres může být základní příčinou mnoha onemocnění. Uvádíme další 4 
z 9 příznaků způsobených přetížením, kterých si hned nemusíme 
všimnout, nebo je přehlížíme jako nevýznamné maličkosti. 
 
6. Netrpělivý vztah k jiným 
Jeden z prvních příznaků přetížení – neschopnost mít trpělivost nebo 
vůbec snášet jiné. Vaši blízcí se zlobí, protože jsou vystaveni těžkému 
tlaku. Jestliže na lidi štěkáte nebo se příliš snadno rozzlobíte, jste nejspíš 
velmi utrápeni mnohými životními záležitostmi. Nést svět na svých 
ramenou není nic snadného. Někdy člověk musí být zranitelný a musí 
dokázat požádat o pomoc. Nedostatek trpělivosti s jinými i sebou 
samým je znamením, že musíte přibrzdit a nemyslet na zítřek. 
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7. Náladovost 
Jak úroveň stresu stoupá, naše psychické zdraví strádá. Jestliže se náhle 
cítíte šťastní a vzápětí začnete plakat nebo zuřit, byly vaše hormony 
vystaveny účinkům příliš velkého stresu. Nosit všechno v sobě a chtít se 
s tím nehorším vypořádat sám k ničemu není. Sami to zvládnout 
nemůžete. Potřebujete pomoc. Zkuste si s někým promluvit. Najděte si 
čas k zamyšlení, co vás ve skutečnosti nutí chovat se právě takhle. Stres 
neškodí jenom tělu, vystavuje riziku a poškozuje také vztahy. Je 
schopen vyprovokovat vznik a zesilovat úzkostné poruchy, obsesivně 
kompulzivní poruchy, různé formy závislostí (od alkoholu přes sex, 
jídlo až k drogám) a další problémy psychického zdraví. 
 
8. Padání vlasů 
Jak uvádí doktorka Carolyn Jacobová z Chicagského centra plastické 
chirurgie a dermatologie, „Člověk ztratí v průměru asi 100 vlasů denně. 
Většinou si toho ani nevšimneme. Těžký stres však někdy může vést ke 
změnám fyziologických tělesných funkcí a po třech čtyřech měsících 
můžeme přijít naráz o značné množství vlasů. Může to být velmi 
zneklidňující signál. Normální cyklus vlasů bývá většinou narušen 
významnými fyziologickými stresy organismu“. Jestliže tedy pozorujete 
výraznou ztrátu vlasů, je třeba zamyslet se nad tím, co tuto změnu 
působí a v případě potřeby se obrátit na lékaře. 
 
9. Ztráta sexuální touhy 
Velká část lidí tomuto tématu ve stavu stresu vůbec nevěnuje pozornost. 
Nejsou dokonce ochotni si nějaký problém přiznat, natož ho přiznat 
partnerovi. Kdykoli sílí stres, utrpí hormony odpovědné za sexuální 
reakce. Stres vyvolává především únavu a neschopnost přijmout 
jakoukoli blízkost. Ztráta libida je významným příznakem, že je čas 
naučit se ovládat nejenom stres, ale především příčiny, které ho 
vyvolávají. Musíte najít vhodnou relaxaci a uvědomit si, že partner není 
povinen trpět vnějšími problémy, které nejsou součástí vašeho 
milostného vztahu. Promluvte o svých obavách a o svých problémech. 
Najděte osobu, jíž se můžete svěřit, včetně možnosti obrátit se na 
psychoterapeuta. 
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Stres je tichý zabiják. Sledujte i malé změny ve svém organismu, abyste 
je určili v počátečním stádiu. Život je příliš krátký, než abychom ho 
nechali upadnout do chaosu, neklidu a nejistoty. Naučte se stanovit si 
pořadí důležitosti u všeho, čím se zabýváte. 
Nenechte se vláčet událostmi, povinnostmi, situacemi a problémy 
jakékoli povahy. Musíte být pány sebe sama, svého zdraví a pohody. 
 

Zdroj: www.prokondici.cz/9-signalu-pretizeni 
Vybral Jiří Přáda, dokončení z minulého čísla 

 
 

* * * 
REGION 
 

Jak volila Mladá Boleslav do europarlamentu 
 

Voleb se v Mladé Boleslavi zúčastnilo 27,17 % oprávněných voličů, 
tedy o něco málo méně, než byl celostátní průměr, zato podstatně více 
než ve volbách do EP v předchozím termínu. 

Výsledky jsou: 
 ANO    23,32 % 
 ODS    18,18 % 
 Piráti    12,82 % 
 Koalice TOP09 + STAN 11,18 % 
 SPD      9,99 % 
 KSČM      6,33 % 
 
Volby v Mladé Boleslavi dopadly tedy zhruba stejně jako v celé 

republice. Více proti republikovému průměru získaly ANO, SPD a 
nejvýrazněji ODS; o něco méně u nás měli Piráti, TOP09 + STAN a 
KSČM. Jak je v našem regionu obvyklé, vůbec neuspěli lidovci (tedy 
KDU-ČSL). 

- red - 
Zdroj: http://www.mb-net.cz 
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zhaslo světlo 

uschlo kvítí 

kdysi kvetlo 

rozkvete zas 

a slunce vyjde tobě 

však někde jinde hvězda k tobě se přivine 

křídla rozvine 

na těch křídlech vzhůru poletíte 

vezme tě k mrakům blíž  

a blíž k ptákům stěhovavým 
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na louce prodlužují se stíny 

přišel jsi ty  

či někdo jiný? 

 

večer je klidný 

jako hladina vodní 

tu kytičku máš asi od ní 

 

na nebi objevují se hvězdy 

kdo to přišel 

myslíš že pláč můj slyšel? 

 

prý skřítek něco zjistil 

utěšit se mě styděl 

bude mlčet 

o tom co viděl 

 

 

Zuzka 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

VELITEL HASIČŮ ŽHÁŘEM 
 

Karel Čapek 
 

Tak se lidé velmi podivili, když četli, že jeden velitel hasičů, majitel 
mnoha medailí za hrdinné hašení požárů, byl vlastně pyromaniak, který 
zakládal ohně a ohníčky v místě svého působení. I kroutili nad tím 
mnozí čtenáři hlavami a říkali, že tohle tu ještě nebylo. 

Jako by to bylo tak divné! Jsou například finančníci, kteří mají 
opatrovat a rozmnožovat peníze svých bližních, a zatím je o ně připraví. 
Jsou národní hospodáři, kteří se mají postarat o blahobyt svého národa, 
a zatím ho přivedou k tomu, že ten blahobyt ztenčí. Jsou politikové a 
státníci, kteří ex professo mají zdokonalit organizaci a řád světa, a zatím 
nechávají za sebou dezorganizaci, rozvrat a válku. 

Je až příliš mnoho různých velitelů, ověšených zásluhami, medailemi 
a řády, kteří přijdou světu o mnoho dráž než ten velitel hasičů, který byl 
pyromaniakem. 

Zdroj: Lidové noviny, 18. 3. 1936 
Knižně: Spisy Karla Čapka, svazek XVI), Od člověka k člověku III 

str. 366, nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1991 
Vybral -k- 

 
HUMOR 
 

Jak se ženy mstí 
 
Pomsta číslo 1 
 
Dnes je mé dceři 18 a já jsem na tento den čekal velmi netrpělivě. Je to 
totiž den poslední platby alimentů její matce na dceřinu výchovu. 
Zavolal jsem své dceři, aby si poslední platbu vyzvedla osobně. 
„Dceruško, chtěl bych, abys tyto zatracené peníze předala své zatracené 
matce a řekla jí, že to jsou poslední peníze, které ode mne ve svém 
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zatraceném životě dostává. A rád bych, kdybys mi popsala, jak se ta 
baba tvářila, když jí to řekneš...“ 
Dcera odešla a já čekal, co mi zavolá. Po nějaké době mi vzkázala: 
„Máma taky čekala na tenhle den netrpělivě, protože ti chtěla oznámit, 
že nejsi můj otec.“ 
 
Pomsta číslo 2 
 
Muž doprovází na letiště manželku, která odlétá na dva týdny do 
Švédska. V letištní hale jí zlomyslně před všemi přítomnými ironicky 
žádá: 
"Miláčku, a nezapomeň mi přivézt  nějakou hezkou Švédku ... Ha Ha 
Ha!" 
Manželka skloní hlavu, vtípek se jí zdá poněkud nevhodný, ale nastoupí 
do letadla a odletí. Po dvou týdnech se vrací a manžel ji očekává na 
letišti. Když ji vidí, první co ho napadne, je se zeptat, zda mu veze tu 
hezkou Švédku. 
"Jistě drahý, musíme ale nějaký čas počkat a doufat, že to bude 
holčička..." 
 
Pomsta číslo 3 
 
Muž je na smrtelné posteli. Chraplavým hlasem říká: 
"Nadešla moje hodinka. Musím se ti s něčím přiznat." 
"Ne, nevysiluj se, jsi příliš zesláblý". 
"Ne, musím to udělat, abych mohl klidně zemřít… 
Chci se ti přiznat, že jsem tě podváděl s tvojí sestrou, tvojí matkou i s 
tvými nejlepšími kamarádkami", přiznává se manžel. 
Manželka na to: " Vždyť já vím. Proto jsem tě přece otrávila." 
 

* * * 
 

Kdy je člověk již asi starý. 
 
 "STARÝ" JE, KDYŽ... 
Tvůj miláček ti řekne, "Pojďme nahoru a pomilujme se," 
a ty odpovíš, "Vyber si jedno, obojí nezvládnu!"  
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"STARÝ"  JE, KDYŽ..  
Tví přátelé obdivují tvé nové boty z krokodýlí kůže a ty jsi bos.  
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ...  
Když se podíváš na sexy ženskou a tvůj kardiostimulátor otevře 
nechtěně automatická garážová vrata. 
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ...  
Je ti jedno kam jde tvá žena, jenom když nemusíš jít s ní. 
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ..  
Ti říká, abys zpomalil, tvůj doktor a ne policista. 
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ...  
"Trochu se rozparádit", znamená, že si dnes nemusíš dát žádné 
vlákniny. 
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ...   
"Mít štěstí", znamená, že si vzpomeneš, kde jsi na parkovišti nechal své 
auto.  
 
"STARÝ"  JE, KDYŽ...  
 "Spát celou noc" znamená, že jsi nemusel vstát a jít se vyčůrat! 
 
 
INSPIRACE 

 
Všechno se v životě vrátí. 
Zlo pro jeho odesílatele. 

Láska pro toho, kdo ji dává. 
Lži těm, kteří je říkají. 
Závist tomu, kdo ji cítí. 

Kolo se točí pro všechny… 
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Teď je čas žít a prožívat… 
Ne zítra, ne až bude lepší práce, ne až na dovolené, 

ne až s vysněným partnerem, ne až zhubnu o 10 kilo… 
Je třeba žít teď a tady… 

 
Drsné žerty, legrácky i vážné myšlenky hledali na Facebooku i jinde 

Přádovi 
* * * 

 
NAŠE PROGRAMY - NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

Co se bude dít od září 
 
Beseda o biatlonu, návštěva prostoru v Kosmonosech, kde se letní 
biatlon odehrává. 
Výlet na Podblanicko 
Dobrovice cukrovar výroba cukru – exkurze 
Vánoční klub 

Hezké dny. 
Mirka 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z dubna (originální úloha St. Juříčka) 

 
1. Df1! [tempo]  
1. - d5   2. Dxa6≠ 
1 .- e4  2. Df5≠ 
1. - Kd5  2. Dc4≠ 
1. - S=libovolně  2. D(x)f7≠ 
1. - J=libovolně  2. J(x)c7≠ 

(znak ≠ znamená mat) 
 

Nová úloha je od autora Jevgenije Lopatinského. 
 

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 
nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka: 30. 5. 2019 
 

Bílý dá mat druhým tahem (7+7) 
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Red. 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. 


