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Láska je jediná rozumná a uspokojivá odpověď 
na problém lidské existence. 

 
 

Erich Fromm 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/


Darja Kocábová 
 

Co považuji za důležité v životě 
 

Vypracováno na žádost pacientů 
 

2. Trpělivost je druhý důležitý předpoklad, abychom unesli sebe, svůj 
úděl i své bližní, svou otevřenost, svou odvahu něco změnit. 

Člověk má tendenci se bouřit, vyvzdorovat si lepší podmínky pro svůj 
život, uznání, lásku, obhájit svá práva. Když se mu to nedaří, klesá na 
mysli vzdává se, rezignuje, hořkne, někdy cyničtí, propadá beznaději a 
zoufalství. 

Často naráží jakoby na zeď – typické je to u dospívajících. Dospělí jim 
říkávají: „Hlavou zeď neprorazíš.“ Existuje moudré latinské přísloví: 
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo (Kapka hloubí kámen ne 
silou, ale trvalým padáním.) 

Ve slově trpělivost je obsaženo „trpět“, tedy smířit se s nezměnitelným, 
ale v pozadí je cítit i „vydržet“, což obsahuje silný náboj naděje. 
Trpělivost je vlastně životní taktika moudrých. Trpělivý člověk 
nevyžaduje bezprostřední uspokojení svých momentálních potřeb, ale 
neztrácí ze zřetele konečný cíl, který si v určitém klidu může i lépe ujasnit 
– hledat východiska. 

Většina lidí vyčerpává svou energii v krátkodobých výbojích, ale 
trpělivý člověk přijímá nepohodu, utrpení, ale nevzdává se, protože chce 
dát svému životu konečný smysl, není to trpný člověk, který klesá pod 
tíhou nepříznivých okolností. 

Trpělivost budí respekt, je podmaňující, je to jakoby bezmocná moc a 
nezbytná výzbroj pro překonání utrpení, které provází lidstvo od jeho 
zrodu, tedy pro každého z nás, kteří se v situacích utrpení ocitáme dříve 
nebo později. 

Trpělivý člověk si jasně uvědomuje nebo nejasně cítí, že lidstvo je 
celek, jedno tělo, a že to tělo je nemocné, že jsou jedinci, někdy i celé 
národy, kteří toto znamení nemoci nesou na svých bedrech jaksi zástupně, 
i když někdy jen dočasně. Jsou-li pro utrpení vyzbrojeni, nedají-li se jím 
zdeptat, přijmou-li je s pokorou, ale zároveň s nadějí, že v celku jejich 
života je to nové poznání, které prověřuje hodnoty, na nichž stojí, a může 
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A TENHLE ZNÁTE 
 
Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka:  
"Kam jedete tak pozdě v noci?" 
"Na přednášku o škodlivém vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na 
lidský organizmus." 
Policajt se nedůvěřivě ptá: "Prosím vás, a kdo organizuje takovou 
přednášku ve dvě v noci?" 
"Jako obyčejně – moje žena..." 
 
 
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
Všechno ostatní je Made in China. 
 
 

Veselého Silvestra všem přejí Přádovi 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy ze října 

 
Řešení: 1. Dg4! 

Hrozí mat Vc5 
 

1. … Vc7/Dc8 2. Vc5 mat (dvojšach) 
1. … Jxe6  2. De4 mat 
1. … Dxe5/Sxe5 2. c4 mat 

(černý nesmí vzít bílého pěšce mimochodem, odkryl by krále) 
1.  Vxe5  2. Dxd4 mat 
 
Autorem nové úlohy je Visvaldis VEDERS, Lotyšsko, 1950 
 

Vybral –MV– 
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- Připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb. 
- Nepředstírat mládí a chuť na sex, když nejsou. 
- Nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána. Péče o vnoučata již není 

povinnost. 
- Přiměřeně se pohybovat. Cyklisté s přilbou a kartou zdravotní 

pojišťovny. 
- E-mail neposílat mladým. Mají jiný vkus. Vzbuzujeme soucit. 
- Nepředvádět se, je to trapné. 
- Oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě. 
- Nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol. 
- Výchova seniorů je nesmysl. 
- Velmi důležitá je čistota, denně má být koupel. Zápach odpuzuje. 
- Pravidelně používat internet. 

 
Z internetu vybral 

Jiří Přáda 
* * * 

 
 
Rada pobočky děkuje všem aktivním členům a příznivcům za 
spolupráci v končícím roce 2012. 
 
Děkujeme MPSV ČR a Statutárnímu městu Mladá Boleslav za 
financování našich aktivit. 
 
Všem členům, přátelům, příznivcům a čtenářům Klubka 
přejeme pohodové a krásné Vánoce a dobrý start do nového 
roku. 

3 
je vnitřně obohatit, mohou se pak rozvinout do nečekané krásy, mohou 
posvítit i druhým na cestu, která je pro ně zdánlivě neschůdná. 

Haiku: 
Rozvitý květ 
je oplodňován pylem… 
lidské srdce bolestí… 
 
Přijetí a zároveň přesáhnutí bolesti a utrpení – suše řečeno, 

konstruktivní zpracování hluboce negativních zkušeností – je nejtěžší, ale 
také nejvydatnější úsek psychoterapie. Ti, kteří se stanou pacienty (pacient 
= trpělivý), mají potřebu se ptát „proč právě my“, proč se jim to muselo 
stát, bouří se proti svému údělu, hledají příčiny a chtějí ukázat na viníka. 
Někteří hledají vinu v sobě, zdálo by se, že je to v pořádku, ale s takovou 
nesmiřitelností, a aniž by dali sobě samým jakoukoli šanci, že jako by 
uhranutí, fascinováni zlem popírají moc odpuštění, popírají jedno 
z nejzákladnějších krystalicky čistých přikázání, které platí pro věřící i 
nevěřící: „Miluj svého bližního jako sebe samého.“ Je to právě důsledek 
nepřijetí sebe sama, takového, jaký jsem 

V té chvíli je důležitější se ptát, jaká byla moje dosavadní životní 
cesta, jak prožívám přítomnost, jaké možnosti, které by mne vyvedly z té 
džungle, se mně nabízejí, o jaké hodnoty se mohu opřít a jakou cestou se 
teď vydat. Často hovoříváme i ve skupině na téma „odkud přicházím, kdo 
jsem a kam směřuji“. Kupodivu některé příčiny jsou v rámci takto 
orientované psychoterapie objasněny, některá „proč“ nenásilně 
zodpovězena. 

Německý lékař a psycholog Viktor Emil von Gebsattel v eseji „Pomoc 
v nouzi“ říká: „Často není nouzový stav překonatelný na té rovině, kde 
vznikl, ale je zapotřebí, aby se otevřela nová rovina, nadřazená životní 
sféra, v níž je akt života pro člověka opět možný, zatímco se na rovině 
nouze zdál znemožněn anebo skutečně znemožněn byl v důsledku 
existenčního zúžení osobnosti právě na tuto rovinu.“ 

Naši pacienti si vzali za svůj tento výrok neznámého autora: „Projdeš-
li utrpením jako poznáním, jsi o stupínek výš.“ 
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Zdroj: V tichu, Eseje o přítomné minulosti, nakladatelství Kalich, 

Praha, První vydání, 2010 
Výběr ukázky na přání autorky jako třetí pokračování souvislého celku 

– dokončení bude otištěno v příštím čísle. 
 
 

* * * 
 

DO KRONIKY MÍSTO POVÍDÁNÍ 
 
Odpověď Dáši Vokaté, zpěvačky a kamarádky Karla Kryla na jeho píseň 
„Děkuji“: 
 

Děkuji 
pane ti 
s Karlem Krylů 
v objetí 
 
Děkuji, děkuji, 
lásku ti 
slibuji 
 
Děkuji anděli, 
že jsi mi 
neutek' 
zemdlelý děkuji 
za lásku 
za skutek. 

 
Přikládám jako malou ukázku pro ty, kdo nebyli na klubu 3. 11. 

Jan Bázler 
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Poučení pro seniory i seniorky nad 55 let 
 
Minulost 
 
Hovořit o minulosti znamená být k smíchu. Nikoho to nezajímá. 

Všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice 
soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit 
„stárneš“ apod. 

 
Budoucnost 
 
Budoucnost je k pláči. Rovněž o ní není dobré příliš hovořit, ale je 

nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, 
teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, 
naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje. 

 
Přítomnost 
 
Přítomnost je nejdůležitější. Je nezbytné ji náležitě využít. Proto zvažte 

následující vybraná a životem odzkoušená doporučení: 
 
- Mít jeden domov, který důvěrně známe a kde jsme spokojeni. 
- Nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází. 
- Uvědomit si svoji nedůležitost. 
- Starat se o přiměřené zdraví. 
- Být samostatný bez partnera. Umět si uvařit, vyprat apod., u žen 

zvládat mužské činnosti. 
- Mějte svůj majetek, byt, peníze. Žít každý za své. Říkat si o peníze 

je ponižující. 
- Nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe. 
- Mladým do ničeho nemluvit. Poradit jenom, pokud se zeptají a 

odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet. 
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Škoda Muzeum se v nové podobě otevřelo (po představení novinářům a 
slavnostním otevření pro pozvané hosty) veřejnosti v úterý 27. listopadu. 
Zcela nově koncipovaná výkladní skříň značky Škoda na třídě Václava 
Klementa zve návštěvníky k poutavé procházce 117letou historií firmy. 
 

* * * 
 
 

K 1. lednu 2013 končí postupná deregulace nájemného, což pro město 
Mladá Boleslav znamená, že může zvýšit ceny nájemného v městských 
bytech. „Přesto jsme se rozhodli, že výše nájemného, která platí pro letošní 
rok, bude platit i v roce 2013,“ řekl 9. 11. na tiskové konferenci náměstek 
primátora Jiří Bouška. To znamená, že v sociálních bytech, domech 
s pečovatelskou službou, ubytovnách pro matky s dětmi a startovacích 
bytech zůstane cena nadále 50 korun na metr čtvereční podlahové plochy 
za měsíc. U ostatních městských bytů je to 60 korun za metr čtvereční 
podlahové plochy za měsíc. 
 

Zdroj: stránky města (odkaz na minulé stránce) 
– red – 

 
* * * 

 
 

 
Rada pobočky zve všechny členy a příznivce na úvodní zasedání 
valné hromady, které se bude konat 5. ledna 2013. Uděláme 
tečku za minulým rokem, zvolíme (resp. potvrdíme) členy rady 
a dalších orgánů pobočky a probereme vážné problémy, které 
nás v příštím roce čekají. 
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ANTIPŠTROS aneb stále neklidná doba 

 
Advent jako doba klidného rozjímání nám pro všeobecný šrumec, 

dotýkající se každého z nás, asi dopřán nebude. Vedení MPSV převzala 
paní Ludmila Müllerová (TOP 09), kterou řada lidí pro zvládání tak 
rozsáhlého a složitého rezortu nepovažuje za dostatečně kompetentní. 
Dramatické spory kolem zavádění a fungování sociálních karet stále 
pokračují. Změnilo se vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, prý ve 
prospěch zájmů pana ministra, přibývají protesty lékařů (kvůli platům) i 
zdravotních zařízení (kvůli smlouvám a rušení nemocnic). V jednání je 
zřízení pražské Metropolitní nemocnice, kdy by i Psychiatrická léčebna 
Bohnice měla být převedena ze správy MZ pod hl. město Prahu. 
Ekonomický vývoj ČR je horší, než se čekalo, stoupají počty 
nezaměstnaných, zadlužených, bezdomovců - i psychiatrických pacientů. 
Až do hlav našich politiků doputovala myšlenka, že stav české psychiatrie 
je neudržitelný a příslib šesti miliard korun z evropských fondů ji nechal i 
zakořenit. Zalévání semínka obstaral tlak odborné veřejnosti. 
Nejohroženější z psychiatrických pacientů jsou lidé dlouhodobě nemocní, 
neschopní práce, případně i v hmotné nouzi. 

Postupně vznikla tzv. transformační skupina a jako petice šířený 
materiál "Deklarace" o stavu české psychiatrie a vizi její budoucnosti. 
Významnou roli v těchto procesech hraje i předseda celostátního sdružení 
FOKUS, pan Pavel Novák. Ten byl přítomen i zasedání Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k problematice duševně 
nemocných. Oba zástupci MZ, ministr Heger a dr. Vostřáková, tu byli 
důrazně upozorněni, že v této oblasti nestačí řešit jen medicínské 
problémy, ale i nedostatky v oblasti sociální a pracovní. Doufejme. 
Podstatně horší zprávou jsou informace o záměru podřídit VVZPO jako 
poradní orgán Úřadu vlády pod MPSV, což by jeho možnosti hájit zájmy 
zdravotně postižených výrazně omezilo. Václav Krása vyzývá 
k písemným protestům (viz www.nrzp.cz). Vzpomeňme na přísloví Po 
účinku zlá rada. 

http://www.nrzp.cz/
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Oněch slíbených šest miliard bylo dobrým základem pro vznik pracovní 

skupiny MZ, která má do června 2013 vytvořit Strategii reformy 
psychiatrické péče. Jejími členy je vedle zástupců MZ, MPSV a 
zdravotních pojišťoven také šest odborníků z praxe. Podle posledních 
zpráv bude (proti původně silnému odporu koordinátorů MZ) do skupiny 
přizván i zástupce uživatelů, a to ředitel o. s. KOLUMBUS, Jan Jaroš. 
V této souvislosti je ovšem nutné přemýšlet o jeho kooperaci s dalšími 
uživatelskými organizacemi a jejich informovanosti o práci skupiny i o 
koncepci podpory svépomocných aktivit psychiatrických pacientů. 

Účinnost nového Občanského zákoníku je pevně svázána s přijetím 
všech nutných prováděcích zákonů. Nezávisle na termínu je jisté, že 
transformace ČSDZ na tři samostatné subjekty nebude úplně jednoduchá. 
Velmi prosím statutární orgány všech tří poboček ČSDZ, aby začaly 
intenzívně uvažovat o změnách, které nás čekají a neminou.(Po účinku zlá 
rada.) 

Klidné Vánoce po rušném Adventu a vzdor pověrám šťastný rok 
třináctý přeje všem 

 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
29.11.2012 

 
* * * 

 
 
Pozn. red.: Pro časopis MOSTY Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR připravila Martina rozsáhlejší úvahu o reformě 
psychiatrické péče. Úplný text (zatím první část) je k dispozici zájemcům 
v naší klubovně. 
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REGION 
 
Na oficiálních stránkách města 

http://www.mb-net.cz/ 
se můžete vyjádřit v anketě: 
Jaká z velkých akcí města v závěru roku vás nejvíce láká? 
 

Rozsvícení vánočního stromu 
Mikuláš 2012 
Vánoční jarmark 
Adventní trhy 
Silvestr 

 
 

Z webových stráněk města dále vybíráme tyto zprávy: 
 

Nejlepší možné hodnocení, pět hvězd od Euro NCAP, získal nový vůz 
ŠKODA Rapid od Euro NCAP za bezpečnost. Testovací komisaře 
přesvědčil nejen v oblastech ochrany dětí a dospělých na palubě, ale body 
získal i za ochranu chodců. (Nárazník je konstruován tak, že v případě 
kolize je maximálně redukován jeho účinek na nohy chodců. Nejlepší 
hodnocení vykazuje také kapota především v místech, kam by mohla 
narazit hlava dítěte.) 
 

* * * 
 

Do finále jde příprava 10. ročníku Reprezentačního plesu města Mladá 
Boleslav, který se bude konat v sobotu 5. ledna 2013 od 20 hodin a opět 
oficiálně zahájí celou plesovou sezonu v Mladé Boleslavi. Ples připravuje 
– jako obvykle – společnost Kultura města Mladá Boleslav a je určen 
všem obyvatelům města. Hlavní hvězdou večera bude ve svém koncertním 
vystoupení s kapelou Gabriela Gunčíková, která se v letošní anketě Český 
slavík umístila na 7. příčce a která se loni proslavila druhým místem 
v televizní soutěži Česko Slovensko má Superstar. 

 
 

mailto:dz.prima@centrum.cz
http://www.mb-net.cz/

	Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel
	Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav
	Nový park 1262, Mladá Boleslav
	WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz
	Redakční uzávěrka 29. 11. 2012
	Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	a   b   c   d   e   f   g   h
	Redakční rada :
	Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov,
	Marie Ritterová, Luboš Hluchý
	Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska
	vedení pobočky ani členů redakční rady.
	Darja Kocábová
	Co považuji za důležité v životě
	Poučení pro seniory i seniorky nad 55 let


