
číslo: páté 
květen 

ročník VI. 
Kdo se v mládí učil leda, 
bude v stáří volat běda. 

české přísloví 
 

Známe se? 
  
 Člověk žije ve společenství ostatních lidí, poznává svět kolem sebe, seznamuje se a 
jedná s lidmi s nimiž se setkává, ale jak často toho ví o světě a jiných víc než o sobě. A to je 
chyba, sám sebe by člověk měl znát nejlíp, poznávat „se“ ve svých reakcích, sklonech, vůbec 
v celém svém „já“. Může se mu to v životě stát kamenem úrazu, hlavně v situacích kdy je 
zapotřebí vědět jak bude v určitých situacích jednat jako osobnost. Snad nejvíce se to může 
projevit právě v okamžiku kdy ztratí původní stav, zejména v nemoci. A duševní nemoc může 
být tím, co ho vystaví zkoušce. Téměř vždy v životě i v duševní nemoci jedná člověk podle 
své povahy. Sice nemoc zkresluje původní kontury, ale to základní v jeho reakcích povahy 
zůstává. Je velice důležité právě tehdy se naučit vyznat v sobě, poznávat se i v nemoci, 
v jejích projevech. Ten, kdo sám sebe dobře nezná je nemocí, hlavně duševní nemocí 
zaskočen a nepoznává většinou co se s ním děje. Ve stavu ataky to dost dobře nelze se ještě 
dokonale v sobě vyznat, ale ve stabilizovaném stavu, v remisi, kdy nemoc odeznívá a 
nemocný navíc provádí introspekci (sebepozorování) už lze mít nemoc pod kontrolou a dobře 
se v sobě orientovat!  
 Ovšem, je to někdy dvousečná zbraň, i francouzský básník Apollinaire říká ve své 
básni „Já jsem někdo jiný“, nepoznává sám sebe. Nemoc může značně zostřit či zúžit dimenzi 
pohledu člověka na sebe, je zapotřebí na sobě pracovat, kdo sám sebe dobře zná tomu to 
umožní i lepší orientaci a komunikaci ve světě, najde schůdnější cestu ke zdraví a většinou 
bývá úspěšnější v dosahování svých cílů a realizaci svých snů! 
 

   M. Ritterová 
 

 
 

 Smích 
 
 
Co víc znát, co dělat tolikrát, 
jen tak,  
aby i nejmenší ten Čech 
nezačal se ti smát? 
 
Netřeba uspěchat tu pouhopouhou věc,  
vždyť i stařeček vyleze na kopec. 
Pak se jen chvíli  
nechat vánkem jarním ovívat, 



 tak, aby se i medvídek a skřítek 
začali smát, ne vysmívat. 
Vždyť to dělá jen ten hloupý měch,  
co vystříknul se na všech zdech.  
Smát bude se mu  
i nejmenší ten Čech. 
 
 

 
I.N. 

 
 

  Přírodní kuchyně 
 
Medvěd vzbudil se a běhá po lese, 
brusinku po brusince sbírá, 
tlapa nervózně třese se . 
Drápy velkými kuličku sladkou uchopit, 
je to kumšt tak velkou tlamu 
naráz zaplnit. 
Sbírá kousek po kousku 
a velká tlama mele naprázdno. 
Kus masa někde najít a sníst 
by bylo medvědovi záhodno. 
 
Na podzim lososi připlavou, 
čeká velká hostina 
tu osobnost toulavou,  
jež tak ráda běhá po lese, 
jíž tlapa s brusinkou hlady třese se . 
 
Medvěde, abys přečkal 
zimní sníh a slotu, 
musíš nabrat tělesnou tu hmotu. 
 
Zvíře nervózně hlady pobíhá, 
přibrat na váze zatím nestíhá. 
Jen počkej, až přitáhnou lososi, 
to zablýskne se medvědovi na časy. 

 
I. N. 



 
Léčebný pobyt byl letos naplánován na horách. Skutečně to vyšlo, pojede se do Janova n. N. 
Nicméně termín bylo nutno poněkud posunout – pobyt se bude konat od 27.6. do 1.7. 
Podrobné propozice jsou k dispozici na nástěnce. Přihlášky u paní Jany Matějíčkové. 
 
Účastníci si hradí všechny náklady z vlastních prostředků. 
 
 

* * * 
 
 
Otvírací hodiny v našem klubu byly omezeny prozatím pouze na dopoledne. Členky, které 
dosud zajišťovaly odpolední služby, jsou v delší zdravotní indispozici (v jednou případě šlo o 
úraz, ve druhém o plánovanou operaci). O změnách budete průběžně informováni – sledujte 
informace na vchodových dveřích a na nástěnce. 
 
 
  * * * 
 
 
V úvodním článku padla zmínka o francouzském básníkovi Guillaumovi Apollinairovi. 
Proslavil se zejména svou sbírkou „Alkoholy“. Pro zajímavost připomínáme, že mezi 
překladatele jeho veršů do češtiny patřil i Karel Čapek, který v době počátků své tvorby se 
zabýval i básnickými překlady moderní francouzské poezie. Od G. Apollinaira přeložil Čapek 
například významnou báseň „Pásmo“, v níž jsou i pasáže týkající se Prahy. 
 
 
 

Problematika síťových lůžek z právního hlediska 
 

Minulý rok jsme otiskli řadu článků diskutujících o problematice síťových lůžek. Jaký byl 
výsledek debat, které se vedly v celé naší zemi o tomto problému? 

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. 

Podrobnější informace najdete v Espritu č. 2-3/2005 na str. 14. – Právní okénko, autor 
Mgr. Lucie Ripová a na str. 4.-5., kde MUDr. Zd. Bašný, ředitel PL Bohnice informuje o 
organizační směrnici „Standard č. 1“, kterou se upravuje použití omezovacích prostředků 
v jejich ústavu. Z obou jmenovaných článků vyjímáme podstatné informace: 
 

- není přípustné použít injekce jako trest nebo způsob, jak udržet klid na oddělení 
- omezovací prostředky mohou používat výhradně vyškolení zdravotničtí pracovníci, a 

to na základě rozhodnutí lékaře (nesmí to tedy provádět např. policie, pokud asistuje 
při hospitalizaci) 

- použití každého omezovacího prostředku musí být zdokumentováno 
- dokumentace musí obsahovat údaje podrobné údaje o tom, kdo, kdy a proč rozhodl o 

použití kterého prostředku – a dobu ukončení omezení 
- dokumentace musí dále obsahovat nařízenou frekvenci kontrol pacienta a co je nutné 

sledovat (tlak, tep, prevence proleženin, prochladnutí a dehydratace, hygienu atd.) 



- užití omezovacích prostředků není důvodem k omezování návštěv 
- pokud pacient s použitím omezovacích prostředků nesouhlasí, může si stěžovat – 

nejdříve nadřízenému lékaře, který o jejich použití rozhodl (zpravidla primáři 
oddělení) 

- pokud by odpověď nadřízeného nebyla dostatečná, může pacient podat stížnost řediteli 
léčebny nebo nemocnice – též může nechat záležitost prošetřit na ministerstvu 
zdravotnictví. 

 
Zdroj: ESPRIT č. 2-3/2005 (Téma: Agrese) 
MUDr. Zdeněk Bašný: Péče o pacienty s projevy agrese v PL Bohnice, str. 4-5 
Mgr. Luice Ripová: Právní okénko, str. 14 
 
Naše pobočka má k dispozici jako kolektivní člen České asociace pro psychické zdraví (pro 
uživatele internetu: www.capz.cz) 3 výtisky každého čísla ESPRITu. S podrobným zněním 
výše zmíněných článků (jakož i dalšími zajímavými informacemi nebo ukázkami literární a 
grafické tvorby dopisovatelů ESPRITu) se můžete seznámit během návštěvy naší klubovny. 
 
Kdo chce aktivně přispět článkem do ESPRITu, může napsat na adresu redakce: Jelení 9, 
Praha 1, PSČ 118 00 nebo též elektronicky esprit@capz.cz – neposílejte ale články, které 
jsme už jednou otiskli v KLUBKU, aby Vaše tvorba byla původní. 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
 
HUMOR 
 
Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu: 
"Hele, nešla bys tancovat?" 
Dívka rozpačitě špitne: "...Nooo...Ano.."  
"Tak běž, nemám si totiž kam sednout." 
 
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: "Berou, berou?"  
"Kdepak, ani ťuk..." 
"Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat." 
 
Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: 
"Tak co, jak jde život?" 
A to druhé klíště odpovídá: 
"Ani se neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili!" 
 
V porodnici se ptají rodičky: "Přejete si, aby byl otec u porodu?" -   
"Raději ne, mohl by se tam potkat s manželem.  
   
Jde takhle zajíc po vlaku, otevře dveře jednoho kupé a povídá: 
"Je tady mezi vámi nějakej frajer?" 
Nikdo nic, tak zajíc povídá: "Tak mi všichni dáte korunu"  
Jde do druhého kupé a situace se opakuje. Žádnej frajer, tak zase vybere od každého po 
koruně a jde dál. 

http://www.capz.cz/
mailto:esprit@capz.cz


Otevře dveře třetího kupé a zase povídá: "Je tady nějakej frajer?"  
Z rohu se zvedne chlápek a suverénně povídá:  "Já!"  
Za zajícem se vynoří medvěd a povídá: 
"Tak frajere, ty to máš za deset, ostatní po koruně..." 
 
-es- 
 
 
Naše hudební pořady 
 
Cyklus pořadů věnovaný Gabriele Beňačkové byl ukončen. Účastníci byli opravdu spokojeni, 
i když účast nebyla vysoká. 
 
Komponovaný pořad hudby a mluveného slova byl naplánován i na velký klub dne 7.5.2005 
(začátek programu je v 10:00). Aby si mohli účastníci podle svého vkusu vybrat, připravil 
jsem tři možné varianty: 
 
A) Pár slov o kardinálu ThDr. Josefu Beranovi (připomínám, že tento slavný Čech byl 
pronásledován jak nacisty, tak i komunisty a po smrti se mu dostalo poct, které obvykle 
přísluší jen papežům). Povídání bych proložil Korunovační mší W.A.Mozarta. 
 
B) Okénko do hry Voskovce a Wericha (tedy Osvobozeného divadla, hudbu napsal Jaroslav 
Ježek) „Těžká Barbora“. Už jsem to jednou dělal, ale měl jsem technické problémy – rád bych 
to napravil. 
 
C) Karel Kryl se těší trvale mé oblibě. Mluvil jsem o něm už mnohokrát. Tentokráte bych se 
pokus pojmout věc trochu jinak a zaměřil bych se na ekologické motivy v tvorbě Karla Kryla 
– i ty jsou totiž vedle jeho silných motivů protitotalitních, antimilitaristických a milostných 
velmi naléhavé. 
 
Jedno z témat vybereme na místě, další použiji jindy – nejspíše jako součást „Týdnů pro 
duševní zdraví“. 
 
 
RNDr. Jan Bázler 
 
 
 
Z REGIONU 
 
Zvyšuje se cena úhrad za úkony pečovatelské služby. 
 
Mladoboleslavská pečovatelská služba zajišťuje poskytování sociálních služeb v 
domácnostech občanů, kteří s ohledem na věk nebo zdravotní stav tuto pomoc potřebují. 
 
Protože od roku 2001 jsou stále stejné ceny těchto služeb i přes to, že v Pečovatelské službě 
došlo k nárůstu nákladů zvýšením ceny energií, upravují se ceny takto: 
 



Za dovoz oběda se dosud platilo 6, nyní bude stát 7 Kč. Za ošetření nohou se dosud platí 60, 
cena se nyní zvyšuje na 70 Kč. Pobyt v denním stacionáři stál pro seniory v tzv. domovince i 
s nočním dohledem 200, nyní bude stát 250 Kč. Tato náhrada se skládá z přesně vymezených 
cen jednotlivých úkonů, mezi nimiž je samozřejmě i dovoz jídla a noční služba s ošetřováním. 
Pobyt v denním stacionáři je odstupňován podle výše důchodů. Důchodci s důchodem do 7 
tisíc korun platí 90 Kč denně, důchodci s vyšším důchodem 120 Kč denně. 
 
Zdroj: Internet – Mladoboleslavské aktuality, Josef Donát 
- red - 
 

 * * * 
 
Více informací o Mladé Boleslavi najdete na webových stránkách našeho města: 

http://www.mb-net.cz
 
 
A ještě troška humoru 

 
Potkají se dva a ten první říká: 
Hele Ivo, nepůjčil bys mi stovku? 
A druhý na to: 
A jaké mi dáš záruky? 
První: Stačí ti slovo čestného muže? 
Druhý: Jistě, kdy mi ho přivedeš? 
 
Milenci jdou spolu do restaurace. On pročítá jídelní lístek a říká. Tak nevím, co bych měl 
objednat nejdříve. 
Sanitku, zašeptá přítelkyně, právě vešel můj muž. 

Vybral 
Jiří Přáda 

 
* * * 

Řešení šachové úlohy z března: 
 
1. Kh6 (hrozí 2. Dxc7+  Kxd4 
  3. Dg7 mat) 
1. ...  c3 
2. Dd8   Sd3 
3. Jxd3 mat 
 alternativně 
1. ...  e2 
2. Dd8   Kxf4 
3. Dg5 mat 
 alternativně 
1. ... b6 
2. Df8 (hrozí Jxc6 mat) 
2. ... Kxd4 
3. Df6 mat 
Zdroj: E.Palkoska, Čs. šach 1942 

http://www.mb-net.cz/


 
 
 
 

 
 
 

Došlo po uzávěrce 
 
 
4. června (sobota) se mimo plán uskuteční velký klub. 
Začátek – jako obvykle – v 10:00. 
 
Na programu je přednáška prim. MUDr. Stegerové 
 

Doléčování duševních nemocí 
 
Všechny zve rada pobočky 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262 
Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
(z finančních důvodů bude používán v omezeném rozsahu)) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
                  A   B   C   D   E   F   G   H 

http://www.fokus-mb.cz/
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