
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     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz 
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 1. 3. 2013 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav 

www.fokus-mb.cz 
Činnost pobočky podporuje finančně 

MPSV ČR a Statutární město 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 

   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska 
vedení pobočky ani členů redakční rady. 

číslo třetí - březen 
ročník XIV. (2013) 

 
 
 

 
 
 

Každý jsme anděl s jedním křídlem. 
Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. 

 
Luciano De Crescenzo 

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


2 
 

Jak přežít šikanu aneb MOBBING na pracovišti 
 
 Co je to vlastně šikana? 

 
Možná, že Vám to něco říká? 
Jedná se o dlouhodobé psychické ubližování ze strany vedoucích 

pracovníků, zesměšňování a ponižování před ostatními pracovníky. 
V první řadě je na vině vedoucí pracovník, který se snaží ovládat celý 

pracovní kolektiv řvaním, ukládáním nesmyslných úkolů. 
Hlavně, jakmile si někdo stěžuje byť oprávněně tak je zle. Nebojte se a 

ozvěte se. Nebojte se, že Vám budou posílat vytýkací dopisy. I s těmi 
nemusíte souhlasit.  

Bude to velmi těžké, musíte ale vydržet. 
Vedoucí pracovník se v tomto případě obklopí smečkou svých 

známých, příbuzných, kterým nabízí různé výhody a to i ve formě 
finančních odměn. Hlavně má rád naprostou podřízenost včetně donášení, 
v tom si přímo libuje. 

Mně se to přihodilo po 15 letech na jednom pracovišti. Přestala jsem 
jíst, pít, nespala jsem ve dne ani v noci. 

Šikana nepřestala ani po půl roce mé neschopnosti. Vedoucí pracovník 
mne slovně napadal, dokonce i v obchodě. Kam jsem se hnula a šla třeba 
na odběr krve, pravidelnou kontrolu, všude se našli lidé, kteří to rádi 
donesli a ještě si to trošku přibarvili. 

Radím Vám, nebojte se. V každém kolektivu se najdou dobří lidé. 
Já jsem se vždy chovala podle zásady „ nad nikoho se Nevyvyšuj a před 

nikým Neponižuj.“ 
Hlavu vzhůru a nebojte se !!! 
                                                      Vaše kamarádka 
 
 

Pozn. red.: Autorka článku je redakci známa. Respektujeme její zájem 
nezveřejňovat jméno. 
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Jazykový koutek 

 
Anekdota otištěná v minulém čísle 

Co se stane z manželky po dvaceti letech manželství? 
Tlustý kamarád. 

je téměř jistě překlad z němčiny. Německé slovo dick znamená 
v základním významu tlustý, ale má pár významů dalších. Ve spojení 
s polévkou nebo omáčkou znamená hustý, dicker Kaffee je silná káva, 
Dickkopf je tvrdohlavec, umíněnec (něco jako v češtině dubová palice). A 
konečně se tímto slovem označují dobří nebo také nerozluční přátelé či 
kamarádi. 

Na kursu němčiny jsme se kdysi dívali na německý dokument o dvou 
politicích (jeden byl z tehdejšího západního Německá a druhý z bývalé 
NDR, oba byli značně obézní a při bohatém jídle vedli tajná jednání) – ten 
dokument se jmenoval „Dicke Freunde“ – tedy dobří, ale také tlustí 
kamarádi. Český humor se často opírá o slovní hříčky, ale umí to – pro 
někoho možná překvapivě - i humor německý. 

 
Jan Bázler, tentokráte jako pilný student jazyků 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 
v podobě, jak jsme otiskli úlohu, bohužel neexistuje. 
 
V důsledku technické chyby v čísle 01/2013 měl bílý k dispozici o dvě 

věže méně a dvěma tahy by jen sotva dokázal dát černému mat. 
 

Úlohu opakujeme, tentokráte už správně. Autorem úlohy je Lev I. 
Lošinskij, 1. cena Čigorinův memoriál 1950, vybral –MV–. 

Redakce se omlouvá za způsobenou chybu. 
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HUMOR 
 
Co vznikne křížením krávy s želvou?  Tele s helmou. 
 
Co zastaví padání vlasů?    Podlaha. 
 
Jak pozná Eskymák, že zamrzl vzduch?  Ptáci chodí pěšky. 
 
Jak se pomocí vody získá světlo?   Tak, že si doma umyjete okna. 
 
Jak se říká ženě, která ví každou noc, kde je její muž? Vdova. 
 
Turista: „Bačo, kde se tady pálí slivovice?“ 
„Vidíte na konci vesnice ten kostel?“ 
„Ano!“ 
„Tak mimo něj – všude!!!“ 
 
„Pane doktore, co mi je?“ 
„Nevím, to ukáže až pitva!“ 
 
Žena si nechává věštit u kartářky: 
„Zítra Vám zemře manžel.“ 
„To vím taky, ale zajímalo by mě, jestli mě zavřou?! 
 
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka.: 
„Béééé, já jsem se ztratíííl!“ 
„No to nic,“ chlácholí ho, „a svoji adresu znáš?“ 
„Znám: franta – zavináč – seznam  - tečka –cé zet.“ 
 

Neztrácejte glanc ani náladu! 
 

Vaši Přádovi 
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Pěstujme přátelství 

 
Žádný lidský život není izolovaným ostrůvkem. I osud strážce majáku 

na opuštěné výspě v moři je svázán s osudy dalších lidí, je neoddělitelnou 
částečkou života celé společnosti. 

Od dětství hledáme v nepřeberném množství jedinců, kteří nás 
obklopují, lidi sobě blízké. Každý z nás se může rozpomenout na první hry 
s dětmi z ulice, na školní třídu, kde měl své oblíbené spolužáky. Celé naše 
dětství, mládí i dospělý věk jsou charakterizovány řadou přátelství, která 
porůznu uzavíráme. Trvají krátce či déle podle našeho charakteru i 
životních událostí. Obohacují náš život a umožňují nám množství 
konfrontací. 

Ne každý se seznamuje a navazuje přátelství snadno. Někteří lidé jsou 
povahy spíš uzavřené, plaché, nespolečenské, projevují tendence uzavírat 
se do sebe a obírat se svými vlastními problémy. Navazování přátelství a 
trvání přátelských vztahů nepříznivě ovlivňuje i vývoj moderní 
průmyslové společnosti se stále se zrychlujícím životním tempem, zvraty a 
změnami. Pocit osamocení visí jako mrak nad moderní, nervózní 
společností. 

Pokud lidé v minulých desetiletích prožívali celý svůj život v rodinném 
domě, ve vsi či městě, kde se narodili, a obklopovaly je po léta tytéž 
důvěrně známé tváře, přátelství vznikala logicky a trvala ,,za hrob“. Tyto 
idylické časy besed ,,ve stínu lípy“ jsou nenávratně pryč. Vzdychat po 
minulém by nám nic nepomohlo. Musíme se přizpůsobit situaci, vycházet 
z podmínek, jaké kolem nás jsou. Neúnavně hledat a objevovat jako 
Robinsoni na ostrůvku života své Pátky. 
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Říká se, že sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělený žal je žal 

poloviční. Přátelství s upřímnými, čestnými lidmi nám usnadňuje orientaci 
na životních stezkách. Poradíme-li se s dobrým přítelem, snadněji najdeme 
klíč k řešení nejrůznějších zádrhelů a problémů, které nám v první chvíli 
naháněly strach a zdály se být neřešitelné. 

Přátelství jako každý jiný vztah mezi lidmi vyžaduje jistou toleranci. 
Chápej druhého, chceš-li, abys i ty byl pochopen. Odpouštěj, pokud si 
přeješ, aby i tobě bylo odpuštěno. Naslouchej se zájmem potížím a 
starostem druhého, očekáváš-li stejnou spoluúčast od něho. 

Přemýšlej o svých přátelích. Přemýšlej o jejich vztahu k tobě i o svém 
vztahu k nim. Nepokládej chvíle a rozhovory s nimi strávené za ztrátu 
času, i když se ti třeba v určitém okamžiku zdají nedůležité. 

Přátelství je životní hodnotou, které si vážíme a kterou pěstujeme. 
Někdy prostý přátelský telefonický rozhovor v momentu deprese může 
třeba zachránit lidský život 

Představ si, že se tvůj život podobá výstupu v horách. Někdy je 
nepohoda, sníh, mlha. Obtížnost cesty vzrůstá, pokud ji vykonáváš sám. 
Mnohý nebezpečný úsek ti však pomůže překonat laskavá a pevná 
přátelská ruka, opora a rada v pravý čas… 

 
Z různých pramenů, zpracoval J.Přáda 

 
* * * 

 
Škoda Auto a. s. byla v anketě České studentské Unie vyhodnocena 

jako nejlepší budoucí zaměstnavatel v oboru strojírenství a 
automobilového průmyslu. Současně byla i hodnocena jako nejlepší 
zaměstnavatel pro studenty technických oborů. 

– lu – 
Zdroj: Týdeník Škoda 
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REGION A KULTURA 
 
Po úspěšném podzimním turné vyjede Tomáš Klus a jeho skupina na 
druhou část koncertů po kulturních domech. Jeden z koncertů se bude 
konat také v Mladé Boleslavi, a to 11. dubna od 19 hodin v Domě kultury. 
 

* * * 
 
 
V nejbližších dnech začne druhá etapa rekonstrukce Městského divadla 
v Mladé Boleslavi. Zakázku s očekávanými náklady přes 30 milionů korun 
získá firma Konstruktiva. Po schválení rozpočtu 28. 2. zbývá už jen podpis 
smlouvy mezi městem a firmou. Práce začnou zatím během provozu 
divadla, od 1. června bude divadlo pro veřejnost zavřeno až do podzimu. 
Podle plánu se opraví schodiště, kočárová cesta a nedokončené boční 
stěny zídek. Výtahem se nahradí nájezdová rampa a zadní trakt divadla se 
prodlouží zhruba o tři metry. Vytvoří se tam jednak prostor pro kulisy 
divadla, kancelář a dokončí se vzduchotechnika. Bude opraven a přestavěn 
klub divadla a malá scéna. Informoval o tom 1. 3. náměstek primátora 
Adolf Beznoska. 
 

* * * 
 

Po čtrnáct dní probíhalo na městském stadionu v Mladé Boleslavi měření 
kvality ovzduší. Tým odborníků v rámci projektu CENATOX zjišťoval 
míru znečištění ovzduší za pomoci špičkové techniky.  „Následovat bude 
zpracovávání naměřených výsledků. Ty by měly být k dispozici na 
začátku léta. Studie nanočástic bude hotová příští rok,“ řekl dnes na 
tiskové konferenci novinářům náměstek primátora Jiří Bouška. Odborný 
tým vedl vedoucí laboratoře pro měření kvality ovzduší Přírodovědecké 
fakulty UK Jan Hovorka. 

- red- 
Zdroj , podrobnosti a další zprávy: http://www.mb-net.cz/ 

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

Miranda Lundyová: Posvátná čísla 
Dokořán, Praha, 2011, váz., 72 str., ISBN 978-80-7363-390-5, cena neuvedena. 

 
Na obálce knihy najdeme tyto věty: „Čísla pronikají každým aspektem 

našeho života. Jen velmi málo toho dokážeme bez základní schopnosti 
počítat s jednoduchými celými čísly, která všichni považujeme za 
samozřejmá.“ 

Kniha Posvátná čísla je další knihou edice Pergamen vydavatelství 
Dokořán, ve které vyšla např. kniha Záhadný zlatý řez. Knihy této edice 
mají přibližně čtvercový formát a jsou vázané a jsou bohatě ilustrovány.  

Význam přirozených čísel je uznáván a jejich vlastnosti jsou zkoumány 
od antiky a asi ještě před tím. Stačí připomenou Pythagora a jeho školu, 
která uctívala čísla.  Obsah této stručné knížky se vejde na jednu stranu 
knihy a začíná od čísla 1 a přes číslo 14 se zabývá kvadriviem, gnómony, 
časem, prostorem, Babylonem, Sumerem a Egyptem, končí nulou a její 
historii. Poté následuje něco, co bychom mohli nazvat přílohami, i když to 
takto není označeno. Jsou to kapitolky o číselných soustavách, pozičních 
soustavách, pythagorejských číslech, magických číslech, v závěru na 
poslední stránce textu knihy jsou prvočísla od 2 až do čísla 1009, ale také 
Fibonacciho a Lucasova čísla  atd. Před tím se ještě čtenář dozví počty 
některých věcí: svatá trojice, tři části atomu, sedm křesťanských ctností, 
sedm svobodných umění, sedm smrtelných hříchů, deset přikázání, deset 
sefir (kabala), deset úrovní (buddhismus). 

Každá kapitolka zaujímá jednu stránku textu a jednu stránky ilustrací. 
Kniha se na začátku dotkne i aritmetických schopností vrány a vedle 
matematických  vlastností čísel se dotýká i řekněme mystických vlastností 
čísel. Dále vlastností, které postihuji čísla, tedy vlastností prostoru, 
mnohostěnů, mnohoúhelníků, roviny a času nebo významu jednotlivých 
čísel v astronomii. 

Text knihy je vysázen poměrně malými písmeny, ale to, co jsem nazval 
přílohami je vysázeno tak malými písmeny, že je to téměř i pro mě, který 
dosud nepotřebuje brýle, pod hranicemi čitelnosti. 

Karel Vašíček 
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ANTIPŠTROS v jarním povětří 
 

Profesora Pavla Pafka nepovažuji za zásadního odpůrce současné 
vlády. Přesto včera v rozhlasovém rozhovoru vyjádřil souhlas s 
probíhajícími protesty lékařů. Odmítl zjednodušování akce na téma 
lékařských platů a poukázal na stálé krácení částek, přicházejících do 
zdravotních zařízení - v celkovém objemu i procentním podílu státního 
rozpočtu. Připomněl, že částka za jednoho státního pojištěnce činí 
necelých devět tisíc korun ročně a zvyšovala se naposled, když rezort řídil 
dr. David Rath (bez ohledu na vývoj inflace, DPH a cenové hladiny). Růst 
průměrných mezd přináší zvýšení objemu částek za pojištění - a do 
zdravotnictví přichází stále méně peněz ... Takový stav může mít jediný 
následek: další požadavky na zvyšování spoluúčasti pacientů. S 
omezováním lázeňské péče pan profesor naopak souhlasí. Nedůvěřuje 
jejímu efektu a považuje ji za dovolenou placenou státem. Kdo tuto léčbu 
požaduje, ať si ji sám zaplatí. (I astmatické děti z Ostravska?) Jako OSDČ 
(osoba samostatně dobrovolně činná) se míjím s existujícími strukturami a 
tak se o různých užitečných akcích ani nedozvídám. Také o konferenci o 
deinstitucionalizaci jsem uslyšela až dodatečně. Mezi účastníky ze 
sociálních ústavů vystupoval i náměstek MZ, Jan Bodnár a mluvil o 
reformě psychiatrie - i o zapojení pacientů do vytváření plánů. O tom jsem 
zatím také nic neslyšela, i když od zástupce uživatelů v pracovní skupině 
ministerstva nebo skupiny, která vytvořila „Deklaraci“ (Platforma) a 
žádala o naše podpisy, bychom snad nějaké informace dostat měli. 

Jsou i další novinky a uskutečňují se další akce. Včera vláda definitivně 
(?) schválila platnost nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014. 
Občanská sdružení, konejte!! 6. března se můžeme zúčastnit dalšího 
semináře na Psychiatrické klinice v Praze. Kromě zdravotní problematiky 
jsou na programu novinky v legislativě, o kterých promluví ing. Závišek. 
Ceny MOSTY Národní rady za rok 2012 budou předány 21. března ve 
Žďáru nad Sázavou. 11. března se bude konat senátní seminář Reforma 
psychiatrické péče z pohledu odborníků. Přednášející jsou především 
pracovníci léčeben. Jako zástupce NRZP  ČR zde mám krátce promluvit o 
zdravotním postižení lidí s duševním onemocněním. 
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Strana TOP 09 je kritizována za nekompetentní vedení rezortu práce a 

sociálních věcí. Zástupci Věcí veřejných se snaží obnovit předcházející 
systém posuzování přiznávání nároku na průkazky tělesně postižených a 
příspěvek na péči. NRZP ČR vyzývá k připomínkám. Mohla by to být 
příležitost ke zpracování kritérií závislosti duševně nemocných, jistě 
odlišných od nesoběstačnosti tělesně postižených? (Nikdo jiný to neudělá.) 

  
Dobré naděje do nového jara přeje všem 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

28.2.2013 
 
 

Pan Jan Jaroš, výkonný ředitel o.s. KOLUMBUS, který je členem 
Pracovní skupiny MZ ke Strategii transformace péče o duševně 
nemocných, nám zaslal zajímavé a důležité informace, mimo jiné i 
podrobný časový rozvrh semináře o reformě psychiatrické péče 11. 3. 
v Senátu (zmiňuje se o něm i Martina, která tam bude aktivně vystupovat). 

Dále od pana Jaroše máme k dispozici zápis z jednání pracovní skupiny 
a obsáhlý odborný dokument „Mapování stavu psychiatrické péče a jejího 
směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a 
zahraničí). Odborná zpráva z projektu.“ Jeho autory jsou Prof. MUDr. Jiří 
Raboch, DrSc., Mgr. Barbora Wenigová a řada dalších autorů, mezi nimiž 
najdeme i MUDr. Jana Stuchlíka. 

Snad nejdůležitější částí dokumentu je kapitola „Návrh scénářů 
transformace psychiatrických léčeben“. Koncepce oboru psychiatrie, 
přijatá Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2001, si klade za úkol při 
celkovém úbytku počtu lůžek zhruba o polovinu, ponechat v léčebnách 
pouze péči o dlouhodobé pacienty a navýšit akutní péči v psychiatrických 
odděleních nemocnic. Současně doporučuje zvýšit kapacitu řady dalších 
služeb: psychiatrických a psychologických ambulancí, denních stacionářů, 
psychoterapeutických a krizových služeb, chráněných bydlení a dalších 
rehabilitačních programů. 
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Konkrétních variant dalšího postupu uvádí dokument pět: 
 
1. Varianta s „rozředěním“ péče v psychiatrických léčebnách 
2. Varianta se zachováním jen některých oddělení psychiatrických léčeben 
3. Varianta se zachováním jen některých psychiatrických léčeben 
4. Varianta zachování stávajícího stavu 
5. Varianta zrušení všech léčeben 

a) bez transformace do jiných typů služeb 
b) s transformací do jiných typů služeb 

(„rozředěním“ se rozumí zachování stávajících prostorových a 
personálních kapacit psychiatrických léčeben s tím, že v nich dojde 
k úbytku počtu pacientů) 
 

Dokument rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých variant, mimo jiné 
i jejich finanční dopad. Varianta 5 a) je zvažována čistě teoreticky, zrušení 
všech léčeben bez náhrady by nemělo žádné výhody, naopak by nastal 
chaos. Naopak zachování stávajícího stavu (varianta 4) má výhodu, že 
nejsou potřeba transformační náklady a další výhodou je stabilita 
pracovních míst. Vzniká ale ohromné riziko konzervace zastaralého 
modelu péče, který je ve srovnání se strategickými dokumenty ČR i 
zahraničí nedostatečný, a to zejména z důvodu porušování lidských práv. 
A budou nutné velké investice do budov PL. Varianty 4 a 5A tedy 
odpadají. 

V realitě se bude jednat o kombinaci variant 1, 2, 3, 5B, která bude 
zvolena vždy v konkrétním případě na základě zvolené obecné strategie, 
zjištění současných a potřebných služeb v konkrétním regionu a jejich 
rozmístění. Podmínkami realizace změn jsou překlenovací finanční zdroje, 
systémová příprava a řízení, vytvoření dostatečného množství vzdělaného 
personálu, řešení některých specializovaných oddělení léčeben (detenční, 
AT, sexuologické). 

 
Zájemcům o podrobnější seznámení s dokumenty jej umožníme v naší 

klubovně. 
Rada pobočky 

mailto:dz.prima@centrum.cz
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