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Čas zlatého listí…. 
 

 Už nám doznívá období krásných slunných dnů babího léta, rána už se hlásí i 
mlhavým oparem a studeným povětřím. Už je to tu! Zase v kolotoči roku bude nastávat doba i 
plískanic a vlezlého, téměř ledového počasí. Sluníčka možná už moc neužijeme, a tak je nutno 
se obrnit psychicky i fyzicky, abychom podzim absolvovali bez úhony. Sluníčko, krásné dny 
v nás vyvolávaly tvorbu hormonů štěstí-endorfinů a pokojné spokojené nálady. Teď to bude 
horší, musíme si sami rozsvítit v duši naši vlastní sluníčko, abychom tíhu podzimních dnů 
unesli. I když je venku studeno a nevlídno, v duši nám přesto může být hezky, spokojeně. Je 
potřeba si umět dělat radosti, radovat se z maličkostí každého rána i dne, zaměřit se na své 
koníčky, zájmy, které nás uspokojují. Je tolik věcí, které nám mohou udělat radost, 
nezapomínejme na své přátele, vztahy i láska mohou i ze zamračených dnů vykouzlit úsměv 
na tváři, dodat síly a energie do dalších cest. Ozbrojujme se zbraněmi vlídnosti a dobrého 
slova, podávejme si pomocnou ruku při životních střetech a nezapomínejme se vyrovnávat 
energeticky, tam, kde je v harmonii potenciál energie ducha a těla - tam je štěstí a pocit dobře 
prožitých okamžiků. Buďme stateční při životních dopuštěních, strach umí vše zablokovat, 
přemáhejme pocity strachu - to je statečnost! 

 
Marie Ritterová 

 
* * * 

 
Novým statutárním zástupcem naší pobočky je paní Štěpánka Šéflová, která je 
místopředsedkyní-hospodářkou našeho občanského sdružení. Hospodářské záležitosti 
bude tedy řešit  fundovaný odborník. Vycházejte, prosím, paní Štěpánce v její 
zodpovědné práci co nejvíce vstříc. 

 
RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 

 
 

 

Vyhlášení nového ročníku literární soutěže „Odemykání“ 
Soutěž je určena pro pacienty a zaměstnance všech psychiatrických léčeben v ČR a 
rozšířila se i na ambulantní a další zařízení…(Fokus, komunity…) 
 
Soutěžní kategorie jsou: poezie a próza. Do soutěže se může přihlásit každý, bez omezení 
věku, kdo buď v léčebně pracuje, nebo je zde hospitalizován. Dochází do ambulance, nebo 



jiného zařízení zabývajícího se duševními nemocemi. Práce musí být anonymní, tedy 
označení jen na přiloženém lístku, nikoli na práci samotné. Nutné údaje, které na lístek 
uvedete: buď zaměstnanec nebo pacient, jméno, příjmení, oddělení, věk a pohlaví,  (pro 
případ propuštění nebo ambulantního pacienta uveďte také adresu domů).  
 
Podmínkou zařazení je v poezii maximálně (rozsah nutno dodržet) 5 básní a v próze 
maximálně 5 stran A 4 (30 řádků strojem- omezení pro sborník). Je potřeba, aby práce byly 
napsány na stroji nebo počítači (eventuelně čitelně v ruce ) a pokud je to jen trochu možné, 
tak ve třech kopiích. 
 
Literární práce posílejte nejpozději do 31.12. 2007 na adresu : 
Jarmila Týnková., Podřipská 1/482., PL Horní Beřkovice., 411 85., nebo mailem 
hrochousek@centrum.cz   
Porota sestává z literárních odborníků a bude tyto práce hodnotit v průběhu ledna a února. 
Vyhlášení soutěže proběhne 10.4.2008 v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Nejen 
na vítěze, ale na každého zúčastněného čeká malá odměna a samozřejmě pamětní list a dále 
Almanach, kde najde minimálně jednu ze svých prací. Součástí vyhlášení bude malý festival 
folkových kapel a písničkářů se stejným názvem „Odemykání“. 
Připomínky a dotazy na uvedené mailové adrese nebo na tel.: 721 505 497 

Redakčně zkráceno. Zdroj: Jarmila Týnková, 
nám dodáno prostřednictvím Mgr. J. Styblíkové 

 
 
Od Mgr. J. Styblíkové jsme obdrželi i následující naléhavou výzvu, kterou přetiskujeme 
v doslovném znění, protože ji považujeme za důležitou: 
 
 
 

Znalecký posudek, který změnil lidský život 
 
Vážení kolegové, 
Liga lidských práv v současné době zpracovává analýzu kvality znaleckých posudků v oboru 
zdravotnictví (včetně psychiatrie). Pokud jste se setkal/a s nadprůměrně dobře zpracovaným 
nebo naopak velmi nekvalitním znaleckých posudkem z tohoto oboru, který výrazným 
způsobem ovlivnil situaci Vašeho klienta, zašlete nám ho! Všechny posudky přezkoumají 
nezávislí odborníci z oblasti medicíny, etiky a práva a stanou se podkladem pro analýzu, která 
shrne nečastější chyby, které se ve znaleckých posudcích objevují, a nastíní taktiku, jak se 
proti nim bránit. Text zároveň navrhne řadu systémových doporučení pro zlepšení situace 
v oblasti soudně znalecké činnosti, která budou zaslána na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
Přivítáme také Vaše osobní zkušenosti s prací znalců – lékařů a Vaše návrhy na změnu či 
další připomínky.  
Posudky zasílejte v anonymizované podobě do 31. prosince 2007 elektronicky na adresu 
znalci@llp.cz nebo poštou na Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno 602 00.  
Všem, kteří nám zašlou své znalecké posudky, Liga v létě 2008 poskytne vypracovanou 
analýzu. 
 
 

S pozdravem  
David Záhumenský 

 

mailto:hrochousek@centrum.cz
mailto:znalci@llp.cz


 
 
 

 
Ať žijí blondýnky 

 
Blondýnka si objednala pizzu. 
Číšník se ptá, jestli ji chce rozřezat na šest nebo dvanáct kousků. 
"Šest prosím, dvanáct bych jich nikdy nesnědla." 
 
Blondýnka se zrzkou seděly v baru a koukaly na zprávy o šesté. Ukazovali reportáž o 
sebevrahovi, který stál na mostě a vyhrožoval, že skočí dolů. Blondýnka povídá: "Hele, vsaď 
se, že neskočí." 
"Dobře, o kilo. Já si myslím, že skočí." 
No, a chlápek skočil. Tak blondýnka vysolila kilo a zrzka říká: "Ne, to nejde, já si to 
nevezmu. Jsi přece moje kámoška." 
"Ber, sázka je sázka." 
"Hele, musím se ti přiznat, že jsem tohle už viděla ve zprávách v pět, takže si nemůžu vzít 
výhru." 
"Já to taky viděla už v pět, ale nikdy bych si nemyslela, že skočí znovu." 
 
Jednou se manžel vrátí domů a najde svoji blonďatou ženu sedící v kuchyni u stolu s hlavou 
dlaních v slzách. Když se ptá, co se děje, blondýnka říká: 
"Upustila jsem kostky ledu na podlahu, tak jsem je vzala, opláchla teplou vodou a teď je 
nemůžu najít!" 
 
 

A ještě jeden, navíc i politický 
 
Napsal to Čapek a žije to na hradě. Co to je? Dášeňka 

 
 

Humor lidem dobré vůle přejí Přádovi 
 

TRUTNOV 1260- 1960. 
 

 80.000 let jsou staré stopy prvních lidí na Trutnovsku. 700 let nás pak dělí od první 
písemné zmínky o městě. Dnes po tolika letech slavné a pohnuté historie stojí zde průmyslové 
město- brána do Krkonoš s více než 30.000 obyvateli.  
 Na severu se tyčí Krkonoše s řekou Úpou. Na východě se nachází poříčská elektrárna 
a textilní továrny. Na obzoru se objevují nejvýznačnější terénní útvary, kterými jsou vrchy 
Chmelnice, Jánský vrch, Šibeník. Ve městě se zvedá věž katolického kostela, dále se nachází 
novogotická věž kostela evangelického.  
 Hrádek byl vystaven v 11 století kmenem Charvátů. Probíhal zde obchod se solí. První 
osady: Olešná, Bezděkov, Kyje, Studenec. Švabenicové postavili hrad a vévodili odtud 
celému Úpickému kraji až k horám Jestřábím. Bylo málo Slovanů, proto přišli lidé ze Saska, 
zde zakládají město Trautenawe. Bylo to hrazené město na návrší, kde se usídlili páni i 
měšťané. Měli tržní právo soudní právo i právo varečné. 1301 převzala město do vlastnictví 
přímo koruna 1340 se stal městem královským (bylo německé). Husité chtěli Trutnov 
počeštit, ale nepovedlo se, tak v bojích zpustošili Slezané Úpicko a husité některé obce na 



Žacléřsku, tak zaniklo také městečko Borufloss, na jehož místě pod hradem byl až roku 1553 
založen nynější Žacléř. V 15 století němečtí horníci těžili železo, stříbro, zlato a arsen. Skláři 
se usadili v Černé Vodě, Sedloňové a Černé Hoře. Přicházejí dřevaři z Tyrol, Solnohradska. 
Od roku 1550 do třicetileté války bylo toto osídlení vcelku provedeno: vzniky horské údolní 
osady Maršov, Lysečiny, Staré Buky. Kronikář Simon Hüttel: „Memoriatio  1484-1601“. Na 
místě elektrárny v roce 1869 stála Ulrichova papírna: vyráběli smirkové a obalové papíry. 
Textilní podniky např. továrna Horasova, Faltisova. Valcha v roce 1537 vystavěna pod 
zámkem, ve které se upravovala tkanina. Přínosem v kultuře byla divadelní společnost 
Klicpera.  
 

Eva Prskavcová 
 

Pohádka o zamilované Popelce 
 

 Dělám si naděje, že se budeš chovat stejně jako posledně. Něžně se budeš usmívat a 
tanec je s tebou sen, který je pohádkový, protože jsi můj princ a já tvoje Popelka, která se 
skrývá v koutě a čeká, doufá ve skrytu duše, že si jí všimneš. Jedeš na svém oři krajinou a ona 
čeká, říká si přijeď: „LÁSKO“, když se objevíš, vytrysknou jí slzy. Ty přijedeš a políbíš ji. Je 
vám blaze, uslyšíte hudbu, tančíte, celý parket je váš. Najednou se vznášíte. Jste to vy, těsně 
se objímáte, ty ji držíš za ruku, ona odchází. Proč? Popelka tě miluje, ale ty ještě nevíš, chceš 
ji, ale puká ti srdce, když si vzpomeneš na předchozí princeznu, která se provdala za jiného 
prince a povila mu syna. Rychle se rozhodni, co bude dál, nemusí to tak být, protože na tebe 
čeká docela obyčejná holka, která ví, že u kluků nemá velké šance, protože ji berou jenom 
jako vrbu, do které si vyříkají své problémy. Ona zatím usychá u řeky, která teče dál 
k určitému cíli. Vrba stojí pevně připoutaná k rodné hroudě. Chtěla by poznat svět, ale drží ji 
kořeny. Tahle dívka se trápí, vysílá S. O. S., ale nikdo ji neslyšel, ty jsi první, který přišel na 
pomoc a udělal ji šťastnou. Bude to mít trvání nebo to bude prázdninová láska? Prosím tě, 
v listopadu padají listy , nikdy neber sekyru, abys smuteční vrbu na břehu řeky pokácel . 
Velmi tě prosím, nech ji žít.  

Eva Prskavcová 
 

* * * 
 

Eva, autorka tohoto článku, se - vedle svých dalších aktivit - iniciativně ujala odpoledních 
služeb v klubovně v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 (viz též poslední stránka). 
Členové pobočky i návštěvníci mají příležitost si s její pomocí vyzkoušet práci s internetem. 
Nebojte se počítačů a přijďte. 

- red – 
Nový lék. 

 
 V úterý byl slunečný den. Tak jsem seděla na lavičce, přišel dealer s léky, protože tam 
nebyla dr. Stegerová, tak mi dal navštívenku a katalog nového léku. Nevím jak se jmenoval, 
ale to není nyní podstatné. Lék byl na schizofrenii a středně těžkou maniodepresivní 
psychózu. Divila jsem se, že je málo vedlejších účinků. Největší problém je tachykardie 
(onemocnění srdce). Už se může i v těhotenství řídit auto. Je to lék šetrný, protože je nové 
generace. Možná se ho dočkáme i my. Chceme vysadit staré léky, které mají spoustu 
vedlejších účinků, které škodí a ničí zdraví! 
 

Eva Prskavcová 
 



Naše glosa: 
V Klubku 9/2005 jsme psali o zákazu Thioridazinu na pokyn z Bruselu. Důvodem byly 
problémy se srdcem, které tento lék mohl způsobovat. Z výše uvedeného článků je zřejmé, že 
podobné problémy mohou přetrvávat – snad v jiné podobě – i u léku modernějších a dražších. 
Eurobyrokracii nejspíše na Thioridazinu vadila jeho nízká cena. 

- jb - 
* * * 

 
Zajímavé odkazy pro práci s internetem 

(informace o psychiatrii) 
http://www.vodopad.cz  poradna 
 
http://www.cmhcd.cz Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
 
http://www.klinikaeset.cz psychoterapeutická klinika ESET 
 
http://www.stopstigma.cz projekt proti stigmatizaci nemocných 

- k- 
 

Můj náhled na život s periskopickým pohledem 
zblízka na mezilidské vztahy 

A hledání pozitivních stránek na lidském životě. 
 
 Mezilidské vztahy by se daly rozdělit na tři barvy. A to barva černá, šedivá a bílá. 
 Barva černá : představuje podle mého náhledu velmi špatný až vyhrocený do krajnosti 
kontakt s druhou osobou. Může se stát, že přes největší snahy o souznění s druhým člověkem, 
že se to nepovede. I když se člověk snaží, tak druhá strana si najde vždy pověstnou hůl a snaží 
se obrazně bít. Příčinou nemusí vždy být špatné zvládnutí práce, ale osobní  antipatie, kdy si 
dva lidé nepadnou do oka a spíš se nad oběma snáší mlha zloby, napětí a nelásky. Také 
naprostá osamělost, beznaděj a neschopnost najít přátelství může zhoršit zdravotní fyzický a 
psychický stav. 
 Barva šedivá: Pod tím si představuji mezilidské vztahy, které jsou spíš lhostejné až 
apatické. To může člověk vidět v praxi zblízka v mraveništi sídliště. Zvláště v panelácích, kde 
člověk bydlí dlouhá léta a prakticky s nikým nenajde společnou řeč, natož bližší přátelské 
vztahy. Kdy člověk nemá jistotu, například v prudkém zhoršení zdravotního stavu, že by mu 
někdo pomohl a nestal člověk ležet na ulici bez povšimnutí jako ten příslovečný přejetý 
holub. Také jsou lidé lhostejní a neschopní se dostat k pochopení psychického stavu druhého, 
třeba postiženého člověka. Často se v dnešní době setkáváme s lidmi, se kterými by bylo 
dobré navázat bližší vztah. Ale takový člověk dá druhé postižené straně nepokrytě najevo, jak 
ho zdržuje, jako by nechtěl ztratit ani minutu ze svého cenného času. A všemi póry vysílá 
k druhé straně paprsky lhostejnosti a nepochopení.  
 Barva bílá: Tato škatulka představuje velmi pozitivní vztahy. I když takoví lidé jsou 
spíš velmi vzácní a zpravidla schopni se vcítit dokonale do myšlení  a případného zdravotního 
nebo psychického onemocnění druhého člověka. Ze zkušenosti vím, že lidé, kteří například 
věří v Boha a nejsou materiálně založeni, můžou druhou stranu, třeba zdravotně postiženou, 
spíše pochopit. Přátelství se také může najít v bodě, když dva i více lidí spojuje nějaký 
koníček.  

http://www.vodopad.cz/
http://www.cmhcd.cz/
http://www.klinikaeset.cz/
http://www.stopstigma.cz/


Například zájem o entomologii a přírodu.Ale také v tomto směru není vždy 
stoprocentní záruka, že to vyjde. Rovněž společné cestování do zahraničí popřípadě do 
exotických krajů může velmi kladně posílit mezilidské vztahy, ale může to také dopadnout 
právě naopak. Pod barvou bílou si také představuji jásavý svit slunce, co zajišťuje veškerý 
možný život na planetě Zemi, jak lidem tak zvířatům. Bílá barva jakoby byl bílý až žlutý 
kotouč v naprosté tmě. Představuje naopak Boží lásku. Kdy Bůh dává lidem, zklamaným a 
nemocným naději na nový život v naprostém ráji. Kde již nebude žádná lidská zloba, 
nesnášenlivost, lhostejnost. Kde bude naprostý mír, láska a nebude se již člověk strachovat co 
přinese zítřek, jestli bude mít co jíst, pít a bude- li zdravý. Vše špatné bude v nekonečnu 
dalšího posmrtného života smazáno.  
 Závěrem bych chtěl říci, že člověk musí také hledat chybu u sebe samého. Že také 
příčinou špatného až zlého chování může být pevná snaha z druhé strany odstranit naše chyby 
a nedostatky, v kterých bychom neustále ostávali. Tak se ta druhá strana příslovečně zlá nás 
vlastně snaží napravit a vychovat, i když toto může velmi bolet. Tak vlastně jak špatné i dobré 
vztahy můžou být pro postiženou stranu přínosem a poučením jak správně reagovat v bludišti 
mezilidských vztahů a mít vždy důležitou kontrolu nad svým jednáním. A snažit se pokud 
možno příliš nevybočovat z norem mezilidských vztahů a jednání . A mít vždy jasnou 
svítivou mysl a ne ponořenou neustále do černé mlhy. Což jsou negativní paprsky od nás 
samotných, což působí na druhé špatně. Také pevná víra v Boha a naděje v lepší budoucnost 
může pomoct v přežití současného třeba těžšího života. Věřící člověk má vždy naději, že i 
kdyby ho všichni hmotní lidé kteří můžou i zradit, opustili, tak má jistotu, že Bůh ho vždy 
bude provázet životem a to jak v obdobích těžkosti i radosti. A že bude jeho oporou i za 
prahem smrti a to až do nekonečných dálek času. A to může člověku přinést velkou vnitřní 
radost a velmi pozitivní rozechvění vnitřních orgánů. A za tyto dary může člověk jen a jen 
děkovat. 

Roman Kurian 
 

 
 
 

Otiskujeme řešení logické úlohy ze září – i nyní jsme dali přednost slovenskému originálu: 
 

Položí slúchadlo na miesto a pokojne pokračuje v čítaní románu. 
 
Telefonujúci totiž nemôže byť z Pravdoviec, lebo potom by vždy hovoril pravdu 

a netvrdil by, že je zo Striedavej. Teda pochádza buď z Klamárova alebo zo Striedavej.  
 
Ak pochádza z Klamárova, tak každé jeho tvrdenie je klamstvo, teda aj to, že vypukol 

požiar. 
 
Ak je zo Striedavej, potom striedavo hovorí pravdu a klame. Ale jeho posledné tvrdenie 

v ktorom tvrdil, že pochádza zo Streiedavej – v tomto prípade musí byť pravdivé. Ale potom 
predošlé tvrdenie – že „je požiar“ – je klamstvo. 

 
Hlásenie telefonujúceho, že „je požiar“ v každom prípade može byť len klamstvom. 

Službu konajúci požiarnik teda nemá čo zariaďovať. 
 

* * * 
 
 



Konečně máme elektronickou poštu schopnou provozu (pro začátek jen zkušebního, ale 
funguje to). Děkujeme O. Čapounovi, který udělal vše potřebné – zejména od f. Telefónica 
vydobyl informace, které v návodech byly neúplné nebo dokonce zkreslené. Naše e-mailová 
adresa je uvedena spolu s telefonním číslem na další stránce. 

 
- red - 
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 Logická úloha 

 
Převozník má převést na druhý břeh řeky zelí, kozu a vlka. 
Koza při tom nesmí sežrat zelí a vlk kozu. 
Jak to převozník udělá, nesmí-li vzít do člunu více jak dva cestující ? 

 
vybral LH 
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Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
 

* * * 
 

Provozní hodiny v naší klubovně 
 
Pondělí 7:30 -11:30 
Úterý  7:30 -11:30  14:00 – 16:00 
Středa  7:30 -11:30 
Čtvrtek 7:30 -11:30  14:00 – 16:00 
 

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

