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Všichni máme krátký a nenávratný čas života. 
 

Vergilius 
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Déšť dopadá na listí 

Že je mokro 

Snad nikdo nezjistí 

 

Sníh z nebe padá 

Zůstat chtěla bych mladá 

 

Na podzim  

Děti pouští draky 

Prosím 

Mohla bych taky? 

 
 

Zuzka 
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Opustili naše řady 
 

Únor 2020 nám přinesl hned dvě smutné zprávy: Okruh těch, na které 
už jen vzpomínáme a kteří nás, dá-li Bůh, mohou sledovat už jen z nebe, 
rozšířili Jan Čiňovský a Jiří Scholz. 

 
Honza Čiňovský pilně pracoval v zahradnické dílně FOKUSu a 

s vervou se účastnil některých dalších aktivit, třeba mezinárodních 
fotbalových turnajů zdravotně postižených (například v září 2004 jsme 
v Klubku otiskli zprávu o jednom takovém turnaji, který se konal 
v květnu v Mnichově a kde sehraný tým FOKUSu Mladá Boleslav se 
probojoval až do finále, mimo jiné zásluhou Honzy v roli střelce 
bombových trestných kopů). 

 
Jirka Scholz patřil k nejstarším členům socioterapeutického klubu 

založeného 1984 paní PhDr. Darjou Kocábovou, z něhož později 
vznikla ČSDZ, pobočka Mladá Boleslav. Jeho zálibami bylo 
fotografování (podstatnou část fotografií z našich akcí vytvořil on sám 
osobně) a péče o životní prostředí, hlavně v jeho městě – Neratovicích. 
V této souvislosti jsme o něm i často psali (nejstarší zmínka v našem 
redakčním archivu je z ledna 2002 – v článku „Ekologie – věc veřejná“ 
od Jirky Přády). V nedávném telefonickém rozhovoru mě upozorňoval, 
jako návštěvník Mladé Boleslavi, na zjevný rozdíl v čisté úpravě 
veřejných prostranství náležejících firmě Škoda Auto a. s. na rozdíl od 
jiných vlastníků. Když jsem mu slíbil, že tento jeho postřeh zveřejním, 
nemohl jsem tušit, že se tak stane v nekrologu. 

Jirka byl ve svém úsilí o ochranu životního prostředí upřímný a vždy 
začal v této věci podnikat potřebné kroky sám u sebe. Tím se lišil od 
siláckých gest nezletilých či mladistvých, kteří si z boje za životní 
prostředí udělali prostředek pro legalizované záškoláctví. Možná právě 
současná zjitřená atmosféra okolo ekologie měla vliv na zhoršení 
Jirkova zdraví, které si nakonec vyžádalo daň nejdražší… 

 
Kdo jste Honzu nebo Jirku znali, vzpomeňte si na ně. 
 

Jan Bázler 
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AKTUALITA 
 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje 
 

Těsně před vánočními svátky poslalo MPSV ČR dlouho očekávanou 
novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, do vnějšího 
připomínkového řízení. Od členských organizací NRZP a dalších 
subjektů došlo poměrně hodně připomínek 

Novela zákona o sociálních službách je zaměřena především na 
systémové změny v oblasti financování a dostupnosti sociálních služeb, 
protože se navrhuje stanovit garantovanou síť sociálních služeb, která 
bude z velké části financována prostřednictvím krajů, ale finanční 
prostředky budou krajům poskytnuty z MPSV ČR na garantovanou síť 
sociálních služeb. Tím by se měla zlepšit dostupnost sociálních služeb a 
vyrovnání spektra sociálních služeb mezi jednotlivými kraji. Fungování 
garantované sítě znamená, že MPSV ČR přebírá opět odpovědnost za 
kvalitu a dostupnost sociálních služeb, což NRZP považuje za důležité. 

Záměrem navrhované právní úpravy je, aby nabídka sociálních služeb 
byla pro občany dostatečně srozumitelná. Návrh upravuje řízené 
financování, které bude více vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a 
předvídatelné. V oblasti příspěvku na péči se navrhuje zavedení 
průběžného navyšování (valorizačního mechanismu). 

Sociální komise NRZP ČR vypracovala celkem jedenáct stránek 
připomínek, které všechny považuje za zásadní. 

NRZP nesouhlasí, aby sociální služby mohli tajně kontrolovat 
úředníci pod změněnou identitou. To je platným právním řádem 
dovoleno pouze např. policii, celníkům, výjimečně i inspektorům ČOI. 

Velmi důležitá je otázka financování. Z předloženého návrhu není 
zřejmé, jakým způsobem bude finančně garantována síť sociálních 
služeb a jakým způsobem bude garantována rozvojová síť. Původní 
myšlenka byla, že ministerstvo bude financovat u garantovaných sítí 
mzdy a platy, včetně pojištění, a to podle normativů. Dále že kraje a 
obce se budou podílet určitým procentem na financování garantované 
sítě. Toto procento však není stanoveno. NRZP má zásadní pochybnosti 
o funkčnosti takového systému, kdy zákon jasně nedefinuje podíl. 

Jako další odborné pracovníky v sociálních službách navrhuje NRZP 
vložit ergoterapeuty (tj. pracovní terapeuty – toto povolání je vysoce 
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odborné a jeho ohodnocení jako pracovníka v sociálních službách tomu 
neodpovídá), tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele 
češtiny pro neslyšící uživatele českého jazyka. 

NRZP ČR uspěla s některými připomínkami. V návrhu novely zákona 
je však zásadní problém v tom, že je rozdílný pohled na způsob 
financování sociálních služeb mezi MPSV a Ministerstvem financí, 
jehož model by mohl vést k tomu, že v každém kraji bude rozdílná síť 
dostupnosti sociálních služeb. 

NRZP předpokládá, že způsob financování sociálních služeb bude 
kritickým bodem v tom, jestli nový zákon o sociálních službách bude 
přijat nebo nebude. O dalším vývoji bude informovat. 

- red - 
Zdroj: Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Redakčně upraveno a zkráceno. 
Plný text dopisu pana předsedy Krásy má redakce k dispozici. 

 
Kontakty: 
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 
 
Ahoj kamarádi, 
přeposílám vám mail, co jsem dnes dostal. Vede mě k tomu fakt, že 
podobná příhoda se stala i v mé rodině.  
Pokud tento mail nepošlete dalším třem kamarádům do tří minut, nic se 
vám nestane, ani nebudete mít smůlu. Maximálně se může stát, že 
jednou, někdo, díky tomu, pomůže vám, nebo někomu jinému. 
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Opravdová příhoda: 
Na jednom grilování L. najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto 
zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se 
jí jen udělalo špatně kvůli novým nerozchozeným botám. 
I přesto, že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu 
s jídlem. Celý zbytek večera byla L. v klidu. Pozdě večer po grilování 
její manžel všem zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen 
hospitalizována. O hodinu později náhle zemřela. 
Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její 
přátelé věděli, jak se dají rozpoznat příznaky mrtvice, mohla L. ještě žít! 
Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých 
s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci. Trvá jen 1 
minutu si toto přečíst! 
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od 
příhody, může být zachráněný. Tvrdí, že trik je vtom nejen rozpoznat a 
správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin 
k lékaři, který může pomoci. 
 
Jak rozpoznat mrtvici:  
Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto: 
1) poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen  
2) poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně 
a zmateně  
3) poprosit ho, aby zvednul obě ruce - což mu nepůjde, anebo jen velmi 
těžko  
4) poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se 
ze strany na stranu, je to znak mrtvice  
 
Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden shora 
vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku! 
Jeden lékař-specialista tvrdí, že pokud každý člověk, který obdrží tento 
email a pošle ho dál alespoň dalším 10 lidem, si může být jistý, že bude 
zachráněn (i díky němu) alespoň jeden lidský život.  
Denně nám přichází tolik otravných a nic neříkajících e-mailů, že 
bychom mohli aspoň jednou zaplnit síť něčím užitečným, nemyslíte? 

Jako řetězový dopis obdržel a do koše zahodit tentokráte nedoporučuje 
Jiří Přáda 
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REGION 
 

Ve středisku Svět vznikne centrum sociální pomoci a integrace 
 
S plánem na vytvoření Centra sociální pomoci a integrace Svět 

seznámili v úterý 25. února primátor Raduan Nwelati a náměstek 
primátora Robin Povšík řadu významných hostů v čele s ministrem 
vnitra Janem Hamáčkem, ministryní práce a sociálních věcí Janou 
Maláčovou a ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem. Této 
významné události v bývalém kulturním středisku se zúčastnili i 
velvyslanci Slovenska, Ukrajiny a Polska v ČR, vrcholní představitelé 
Policie ČR, Škody Auto a odborů, zástupci dalších ministerstev, hasičů, 
personálních agentur, neziskových organizací a další hosté. 

„Děkuji vám všem, že jste přišli a věřím tomu, že se nám všem 
společně v Mladé Boleslavi podaří udělat kus práce, která bude 
přínosem pro obyvatele města, ale i pro jeho návštěvníky z České 
republiky i ze zahraničí,“ řekl v úvodním projevu primátor Raduan 
Nwelati. 

Ve středisku Svět proběhlo také podepsání memorand o spolupráci 
mezi zástupci města a třemi personálními agenturami působícími 
v Mladé Boleslavi. Primátor Nwelati a náměstek Robin Povšík také před 
zraky přítomných podepsali deklaraci o spolupráci se Škodou Auto a. s. 
a odbory s členem představenstva Škoda Auto Bohdanem Wojnarem a 
předsedou odborářů v automobilce Jaroslavem Povšíkem. 

Centrum Svět má pomoci v Mladé Boleslavi řešit problémy s cizinci, 
kterých žije ve městě zhruba 15 tisíc. Řada z nich se potřebuje lépe 
zorientovat ve městě, seznámit se s pravidly společenského soužití, 
naučit se lépe znát český jazyk i najít další formy pomoci. Poslání 
budoucího centra, celkovou situaci s cizinci v Mladé Boleslavi i snahy 
města a Škody Auto situaci zlepšit popsal náměstek primátora Robin 
Povšík. K tomu patří podpora policie a vůbec bezpečnosti, vzdělávání 
dětí cizinců a volnočasových aktivit pro matky s dětmi, navázaný dialog 
s personálními agenturami i například vydávání informačních letáků ve 
více jazycích. 

Nové centrum, jehož studii vytvořila Škoda Auto, by mělo výrazně 
pomoci v soužití s cizinci od závěru příštího roku. V budoucnu by měli 
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agenturní zaměstnanci první školení absolvovat právě v centru Svět, kde 
zároveň zjistí i různé možnosti pomoci, které jim zde budou nabízeny. 
Pomoc v podobě právního a sociálního poradenství by zde měli dostat 
nejen cizinci, ale i naši občané, kteří se mohou dostat do nelehké 
situace. 

Nové centrum by mělo pořádat jazykové kurzy, zázemí neziskových 
organizací a také se stát místem pro pořádání kulturních akcí. 

Podle Povšíka náklady na rekonstrukci bývalého kulturního střediska, 
které je zatím v majetku státu, se odhadují zhruba na 60 milionů korun. 
Cílem je zajistit peníze na rekonstrukci z prostředků EU i od státu. 
Město chce centrum vytvořit ve spolupráci s ministerstvem vnitra, 
personálními agenturami a Škodou Auto. Jak se vyjádřili tři přítomní 
ministři, zástupci Škoda Auto i odborů, všichni považují projekt za 
velmi prospěšný a vyjádřili mu podporu. 

 
* * * 

 
Koncem února či nejpozději začátkem března začne opět velké kácení 

suchých a nemocných stromů v lesoparku Štěpánka. Do konce března se 
má zde pokácet až 236 stromů, především borovic, modřínů a bříz. 
V loňském roce zde muselo být pokáceno téměř pět stovek stromů kvůli 
kůrovcové kalamitě a bohužel to všechny problémy nevyřešilo. Již 
několik let trvající suché počasí výrazně stromy oslabuje a jsou pak 
náchylnější vůči útokům hmyzích škůdců, hub a různých chorob. 

V únoru již bylo vydáno rozhodnutí na pokácení 140 stromů, 
následuje další rozhodnutí týkající se 90 stromů. Bohužel nemusí být 
stále vyhráno. Dlouhodobá předpověď počítá s pokračováním suchého 
počasí, kondice dalších stromů se může dále zhoršovat a není tak 
vyloučeno, že v budoucnu padnou i další stromy. Samozřejmě se 
připravuje postupná dosadba keřů, záhonů i dřevin, s ohledem na druhy, 
které jsou odolnější vůči nepříznivým klimatickým vlivům. 

Kvůli kácení nebude plošně zakázán přístup do parku, ale bude 
omezen dočasně vstup do lokalit, kde budou probíhat lesnické práce. 
Návštěvníci parku by proto měli být opatrní a zbytečně neriskovat své 
zdraví a životy pohybem ve vymezených lokalitách. 

-red- 
Zdroj, fotografie a podrobnosti: www.mb-net.cz, Pavel Šubrt 
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POZOR NA ŠMEJDY 
Opět se šíří e-maily se závadným obsahem. Vypadá to asi takto: 

 
From: Aneta Paskova <wilson.steven185p@wp.pl>  
Sent: Tuesday, February 25, 2020 12:48 PM  
To: petr@gabionmont.cz  
Subject: Připomenutí o splacení dluhu  
 
Vítáme Vás,Po prozkoumání dokumentů za minulý 2019 rok jsme zjistili, že 
vámi není splacen dluh za žádost č. #3651244 pro částku 12 800,00 Kč která 
musí být provedena 15. prosince 2019 roku.My věříme, že je to jen opomenutí a 
vy vnesete tuto částku jakmile se seznámíte s tímto dopisem. v případě, že jste 
již tento dluh zaplatili, prosím dejte nám vědět co nejdříve data v datu a 
způsobu provedení platby.Přeji vám vše nejlepší,Aneta Pašková 

 
Čeština už je to trochu lepší, ale pořád kostrbatá. Adresa odesílatele 

(v tomto příkladu má být polská) je nejspíše jistě falešná. V příloze je 
soubor, který obsahuje škodlivý software (formátu .DOC nebo .ZIP). 
Ten v žádném případě neotevírejte, abyste si nezavirovali počítač. 
Nenechte se znervóznit vymáháním dluhu a celý e-mail zahoďte a 
vymažte. 

-k- 
* * * 

ZRNKA MOUDROSTI 
 
Rodiče jsou jako hvězdy, které naším životem projdou jen jednou. 
Milujte je, protože až jejich světlo pomine, už je nikdy neuvidíte. 
 
Nejlepších šest doktorů: 
- slunce 
- odpočinek 
- příroda 
- pohyb 
- láska 
- voda 

Kamarády zdraví 
Přádovi 
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Test ze švejkologie (úloha z ledna) 
 

Dobrý voják Švejk jel vlakem do Českých Budějovic. Po známé 
příhodě se záchrannou brzdou byl předveden před přednostu nádraží 
v Táboře, kde dostal pokutu. Jeden dobrý muž, věřící ve Švejkovu 
nevinu, za něj zaplatil pokutu a pak mu řekl důvěrně: „… jestli budete 
v Rusku v zajetí, tak pozdravujte ode mne sládka Zemana 
v Zdolbunově.“ 

Švejk tedy musel jít do Budějovic pěšky a během své slavné anabáze 
okolo Budějovic přespal také v jednom ovčíně patřícím 
Schwarzenbergům (Hašek toto jméno ovšem počeštil). A tamější starý 
ovčák se zlobí, že „starej pan kníže Švarcenberg, ten jezdil jen 
v takovým kočáře a ten mladej knížecí smrkáč, smrdí samým 
automobilem. Von mu pán bůh taky ten benzín vomaže vo hubu.“ 

Švejk po příchodu do Budějovic skončí u pluku ve vězení. Když se 
pluk stěhuje, veze Švejka eskorta v arestantském vagónu. Se svým 
spoluvězněm jednoročním dobrovolníkem Markem Švejk provokuje 
velitele eskorty, přitroublého kaprála. Švejk mimo jiné vypráví, jak 
v Dalmácii podřezali kaprála Fialu z Drábovny u Turnova. 

No a konečně v rozhovoru se sapérem Vodičkou Švejk, když je 
nadporučíkem Lukášem vyslán s důvěrným psaním jedné paní, 
vzpomíná na kořalečníka Paroubka z Libně. Ten hnal jednoho 
nespokojeného opilého zákazníka tyčí na stahování rolety až na Žižkov. 
Když se vrátil do svého výčepu kořalky, našel polovinu svých zásob 
vypitých bez placení a dva silně opilé policajty, kteří tam dělali 
pořádek… 

Pouze jméno Kalousek se ve slavném románu nikde nevyskytuje. A to 
je i řešení kvízu z lednového čísla. 

 
-k- 
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Jsem zmatená 

Jsem v košilce o půlnoci zlevněná 

 

Nevím co by? 

Musím se rozmyslet do té doby 

Jsem v košilce zlevněná 

Přesto křehká skleněná 

 

A v té košilce  

Schovám opilce 

 

Schovám možná 

Myslíš že budu hodná? 

Zuzka 
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 a 
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Nad mapou Evropy 

aneb 
který stát to je? 

 
Následující otázka je ze zeměpisu, ale na pomoc je třeba nakouknout 

i do dějepisu. Jeden současný evropský stát, který existoval jako 
samostatný stát už před neblahým rokem 1939, má dnes hlavní město, 
které tehdy mezi dvěma světovými válkami leželo na území jiného 
státu. 

 
Víte, který stát to je? 
 
Slovenská republika to být nemůže. Samozřejmě to není ani žádný 

z nových států vzniklých po rozpadu Jugoslávie. 
 
Tak už víte, kam se podívat? 
 
 

Red. rada: Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie Ritterová, 
techničtí redaktoři: Jan Bázler, Andrea Tolnayová 
dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé 
Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich organizací 
ani členů redakční rady. 


