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ANTIPŠTROS a další rozpaky nad reformou 
 

Po relativn  klidném lét  p ichází nové období innosti a jedna akce 
stíhá druhou. Obecn  dojde po volbách k obm n  na politické scén  (pár 
dní po nich je ješt  nejasné, jaké) a také oblast psychiatrie se vrací 
k intenzívní práci spojené se strategií reformy a žádostí o dotace 
z evropských fond . 11. listopadu se Vládní výbor pro zdravotn  postižené 
po roce vrátí k problematice duševn  nemocných, bohužel s leny již 
odcházející vlády. Jako host by se snad jednání m l znovu zú astnit editel 
Fokusu Praha, Pavel Novák, jako ádní lenové ást p edsednictva NRZP 

R. Definitivní materiál „Strategie“ (70 stran) je již možné nalézt na 
www.reformapsychiatrie.cz. Žádost „do Bruselu“ má podle informace 
zástupce uživatel  v pracovní skupin  MZ, Jana Jaroše odejít po átkem 
roku 2015. 

Moje rozpaky sm ují ke dv ma r zným problém m. První jsou 
n které zám ry koncepcí, tedy samotný obsah, druhý vlastní akce, jednání 
a komunikace, zvláštní propletenec vztah  a zájm  jednotlivých skupin, 
z kterého m že mít nezú astn ný lov k jen velmi nejasný a neur itý 
dojem a po n m i obavy, jestli je opravdu všechno v po ádku. P iznám se, 
že sama jsem plná pochybností a v probíhajících d jích se nedokážu 
vyznat. 

Je logické, že poskytovatelé sociálních služeb volají po dopln ní 
zdravotní pé e sociálními službami, pro t žce nemocné psychiatrické 
pacienty zcela nezbytnými. Ty jim ovšem rezort zdravotnictví neposkytne 
– a ani nem že. To je, vedle postoje zdravotních pojiš oven, hlavní 
„kámen úrazu“. Mám pocit, že v tomto bod  se rozd lují nejen zájmy, ale i 
cesty a lidé. (Co to znamená pro kone ný výsledek?) 

Mluvím o dojmech a pocitech, protože informací mám málo a n kdy se 
mi zdají protich dné. V dí jenom povolaní a vyvolení, n co je ve ejné a 
n co pod pokli kou. V tšina pacient  o reform  sotva n co tuší anebo 
odevzdan  ekají. Ti, kte í se p ece jen zajímají, jsou zjevn  zmatení. 
Nezdá se mi, že by formální „zástupce uživatel “, pan Jaroš, považoval 
ostatní pacienty za své partnery, které má za povinnost p i nejmenším 
informovat. Setkávám se se zcela neadekvátními názory, s agresí, 
hledáním viník ...  

11
 
 
Klubko chválí 
 
 
Odpolední terapeuticko-rehabilita ní posezení (p ipomínáme, že se konají 
 Pond lí  15:30 - 16:30 
 tvrtek 15:30 - 16:30) 
 
plní sv j ú el. Výborn  a citliv  je vede Denisa. Je dobré, že je takovéto 
odpolední oživení. 
 
P ij te se n kdy p esv d it sami! 
 
O p ípadných zm nách termín  (zatím se ovšem s žádnými nepo ítá, 
pouze 28. 10. se kv li státnímu svátku akce nekonala) budeme v as 
informovat. 
 
 

Redakce 
 

* * * 
 

ešení šachové úlohy ze zá í 
 

ešení: 1. e4  hrozí Vf5 mat 
 

1. … Jxe4  2. Jxd3 mat 
1. … c5  2. Vd5 mat 
1. … g3  2. Jxf3 mat 
 
Autor nové úlohy je Tomáš Filipec, Praha. 

Vybral –MV– 
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HUMOR 
 
Chlápek letí v balónu a najednou zjistí, že za íná klesat, nep jde to 

zastavit a neví, kde je. Tak se rozhlíží kolem a pod sebou uvidí n jakého 
turistu. Zavolá na n j: "Halo, pane, nevíte, kde jsem?" 

Turista se podívá na chlápka v balónu a odpoví: "V balónu!" 
Chlápek trochu naštvan  odpovídá: "To vím, ale tak mne napadá - vy 

musíte být technik od po íta e". 
"Jak jste na to p išel?", zv dav  se ptá turista. 
"To je jednoduché", íká chlápek. "Vaše odpov  je zcela p esná, ale je mi 

úpln  k ni emu." 
"Jak vás tak poslouchám, vy musíte byt z obchodního odd lení!" íká 

turista. 
"A jak jste na to p isel vy?", ptá se chlápek v balonu. 
"To je taky úpln  jednoduchý", íká turista, "vy jste se dostal do maléru a 

m žu za to já!" 
 

Pro  je po íta  jako žena 
 
1. V tšina uživatel  nerozumí jejich vnit ní logice. 
2. Sebemenší chyba z stane v pam ti a v nejmén  vhodném okamžiku se 

v budoucnu p ipomene. 
3. Normální jazyk, kterým komunikují mezi sebou, je pro kohokoliv 

jiného naprosto nesrozumitelný. 
4. Jakmile se s nimi seznámíte d v rn ji, zjistíte, že polovina vašich ú t  

je za jejich dopl ky. 
5. Po ur ité dob  vždy zjistíte, že váš model je zastaralý a všude kolem 

vidíte spousty mnohem lepších a výkonn jších. 
6. Postupn  as strávený s ním roste a roste a roste ... 
7. Výraz "po íta ový šílenec" se velice podobá slovu "sukni ká ". 
8. Málokdy jste úpln  spokojeni s modelem, jenž zrovna máte...  
 

Pomocí po íta e vyhledali na internetu 
P ádovi 
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Mým posledním zážitkem byla d tinská provokace jednoho 

z pomáhajících pacient  na ve ejné diskusi proti p edsedovi eské 
psychiatrické spole nosti, provokace, která jak se pozd ji ukázalo, v bec 
nevycházela ze skute nosti. Co p esn  bylo na po átku tohoto agresívního 
jednání? 

Omlouvám se, že tentokrát v bec nepíšu o jednotlivých akcích. Bylo by 
na to zapot ebí více místa, mohla bych být obvi ovaná, že to bylo úpln  
jinak, že jednám z nízkých osobních d vod  – a obecn jší zamyšlení 
pokládám za pot ebná. Pocity jsou kompas. Ty moje ukazují pochybnosti a 
rozpaky. 

Neztrácejme nad ji. 
30. 10. 2013 

Martina P ibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
 

* * * 
 
 

 
Sloupek bývalého listonoše 

(další pokra ování) 
 
A když jsem po siest  u paní Edity cht l pokra ovat v poch zce, už na 

mne ekala paní Šev íková, že musím k nim na kafe, n kdy jsem ekl, že 
sp chám a ona mi vy etla, že k paní Edit  m žu a k nim ne. Takže jsem 
skon il u paní Šev íkové, kde jsem se zase dozv d l „všechno o paní 
Edit “. Paní Šev íková byla vizáží opravdu taková babi ka, ale než já 
vykou il cigaretu, ona stihla t i. Ale pan Šev ík byl bývalý autobusák a 
fešák, kterému bych hádal tak 50 let, i když mu bylo tak p es 70 let. Byl 
klidný, málomluvný, taky proto, že ho paní ke slovu ani nepustila. 
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Vzpomínám si na jednu aspo  pro mne humornou událost. Jako na 

správné vesnici, lidi d lali zabíje ky a p i ní n kte í mysleli na listonoše. 
A tak to bylo i u Šev ík . Paní Šev íková mi ekla, abych se zítra zastavil 
na polévku, když jsem klepal a m l jsem n co dostat, tak jsem m l, nevím 
pro , nejistý pocit. Tak jsem jedl polévku, debatovali a paní Šev íková 
íká manželu Honzovi, kolik je toho sádla, a on 8 kilo a ona, já bych ekla, 

že deset. P i odchodu mi ekla, abych druhý den p išel na tla enku. Tak 
jsem zaklepal na prosklené vstupní dve e a ekal víc jak 10 minut, které 
mi p ipadaly nekone n  dlouhé, pak mne paní pustila a všiml jsem si, že 
podlaha je vyt ená, byla ješt  vlhká, a co se nedalo p ehlédnout, byl odér 
jako z lejna. Nakonec bylo vysv tlení takové, paní se cht lo na záchod, ale 
ješt  se cht la podívat na sádlo v kbelíku, zdali ho je ješt  hodn , a už to 
prost  nestihla. 

Tak jsem pobyl a paní Šev íková povídá, zítra se zastavte na guláš, a 
na to pan Šev ík, a  jinak nemluva, ekl, ale nesmíš se, bábo, zase posrat. 
Paní Šev íková pak ne ekan  zem ela a tak jsem si povídal s panem 
Honzou, jezdil jsem za ním, i když už jsem nepracoval, a on jak jsem íkal, 
byl ješt  v 87 letech, kdy zem el, pro ženy pohledný muž, tak mi sd lil, že 
m l takový po et milenek, že by se nevešly do kloubového autobusu. 

Pak za zmínku stojí osoba pana Pechá ka. Pražák, který m l na 
Vehlovicích chatu. Za minulého režimu, rozvážel nedostatkové zboží jako 
ledni ky a pra ky, takže celé Vehlovice m ly od n ho spot ebi e za 
pat i né spropitné. Celá vesnice ho považovala za schopného lov ka, já 
jsem byl s ješt  s jedním pánem opa ného názoru. Po revoluci mu obchod 
s potravinami Jednota dala do pronájmu a pan Pechá ek si ho vzal, 
v místní hospod  vedl e i, že tam ud lá takové podnikání, že zam stná 
celou vesnici a lidé mu v ili; po dvou letech skon il ve statisícových 
dluzích, dokonce i v zením a to všechno, že jeho pánem byl alkohol. Dnes 
má podlomené zdraví, na chatu má n kolik exekucí a nikdo se k n mu 
nehlásí. 
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Chystaný zám r výstavby sportovní akademie, tedy dvou fotbalových 
h iš  a zázemí v blízkosti Radou e zabere podstatn  menší území, než se 
p vodn  p edpokládalo. Také pot ebná zm na územního plánu bude 
podstatn  mírn jší, než se lidé obávají. Tento zám r tedy nezasáhne 
chrán nou oblast Radou e, minimální bude zásah do k ovinatého pásu 
zelen , který odd luje Radou  od sou asného pole, na n mž budou h išt  
stát. P vodní projekt skute n  po ítal s podstatn  v tším záborem území a 
se zásadn jší zm nou územního plánu, došlo ale k výrazné redukci 
p vodního zám ru, proti n muž protestovali ob ané, kte í se obávají 
poškození p írodního prost edí. 
 
 
Statutární M sto Mladá Boleslav v pond lí 28. 10. uspo ádalo slavnostní 
program u p íležitosti státního svátku a 95. výro í vzniku samostatného 
eskoslovenského státu. Akce se tradi n  konala na Komenského nám stí 

u torza památníku padlých legioná  v 1. sv tové válce a zú astnili se jí 
lenové vedení m sta v ele s primátorem Raduanem Nwelatim a 

nám stky Adolfem Beznoskou, Ji ím Bouškou a Danielem Markem, 
lenové rady a zastupitelstva a další ob ané. 

Slavnostní stráž v dobových uniformách u pomníku a vyst elení estné 
salvy zajistila mladoboleslavská jednota eskoslovenské obce legioná ské 
( SOL). Na Slavnostní projev p ednesl projev primátor Raduan Nwelati. 
Následn  zástupci m sta i další osobnosti položili v nce a kv tiny k torzu 
památníku. Za SOL Tomáš Pilvousek poté p ipomenul historické 
souvislosti vzniku eskoslovenska a ideový odkaz T. G. Masaryka. 
V podání op rní zp va ky Elišky Josifové zazn la státní hymna. 
Aktivist m SOL p edal pam tní medaile estný p edseda 
mladoboleslavské jednoty a estný ob an m sta Rostislav Kubišta. 
 

Zdroj a podrobnosti 
http://www.mb-net.cz 

-red- 
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REGION 
 
 

Volby do Poslanecké sn movny v Mladé Boleslavi 
 
 
Podle voli  p ímo v Mladé Boleslavi na rozdíl od celkových výsledk  

ve St edo eském kraji zvít zila SSD, která získala 20,10 % hlas  p ed 
hnutím ANO (19,42 %), TOP 09 (12,92 %), ODS 12,80 %), KS M (12,71 
%) a Úsvitem (7,34 %). 

V Mladé Boleslavi byla volební ú ast 57,58 % hlas . 
 
Z hlediska d ní v Mladé Boleslavi je podstatné, že novým poslancem se 

stane i stávající nám stek primátora Mladé Boleslavi Adolf Beznoska 
(ODS). 

Pan A. Beznoska vyjád il zám r po dokon ení p ípravy rozpo tu m sta 
na rok 2014 p edat funkci nám stka primátora svému nástupci, aby se 
mohl naplno v novat práci ve sn movn . 

 
Z politik  známých v Mladé Boleslavi se do nov  formované 

sn movny op t dostanou i Stanislav Grospi  z KS M a Jan Hamá ek 
z SSD, neusp l naopak Jan Smutný (TOP 09).  

 
Podrobné výsledky voleb zjistíte na volebním serveru: 

http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps 
 

Zdroj: Šubrt Pavel, oficiální webové stránky Ml. Boleslavi 
http://www.mb-net.cz 

-red- 
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Vzpomínám si, jak Mirek íkal, že jednou šel zahradou k domku a 

n kdo stojí, na zahrad , tak ho pozdravil a on to byl sádrový trpaslík. Také 
lov k na n které obyvatele doru ovatel musel volat, jelikož na vesnici 

vesm s nem li zvonky, Mirek takto volal a vyšla paní dom  a prý dosti 
p ísn  na n ho, pro  nezvoní, že mají zvonek, a Mirek jí pokorn  p i svých 
150 cm výšky odv til, že na n j nedosáhne. Také jedna zástupkyn  
vedoucího pošty jedné doru ovatelce hubovala, že jedna paní v bec 
nedostává do schránky dopisy, a tak se to opakovalo n kolik dní, t etí den 
Mirek povídá zmín né kolegyni: dej jí tam soudní obsílku, a  je od ní 
pokoj. Takže bylo zvykem, když adresát nebydlel na adrese, tak listonoš 
napsal na obálku zp t k odesílateli a napsal zd vodn ní, že tam adresát 
nebydlí. A to se stalo Mirkovi, ze Slovenska z Vrchního soudu n kolikrát 
poslali rekomando lov ka, který tam nebydlel, Mirek postupoval dle 
p edpis  a dopis se zd vodn ním vrátil, když ho poslali po desáté, napsal 
do zd vodn ní, že jsou asi p kn  pitomí. Za n jaký as se p i ítil vedoucí 
pošty, že je velký pr švih, zmín ný soud to bral jako urážku a cht l 
vysv tlení. Vedoucí na Mirka, pojedeš si to na Slovensko vy ídit, Mirek na 
to: já nemám pas, ale nakonec pro  ne, ješt  jsem v cizin  nebyl, dodal 
Mirek. Všichni jsme pukali smíchy, jenom vedoucí zu il. Také se stávalo, 
že v naší hosp dce ob dvali policisté, kte í nás samoz ejm  znali, kolikrát 
nám nabídli odvoz na poštu policejním antonem, s nímž vjeli na dv r 
pošty, a pomáhali nám vyložit kola a vedoucí šílel, co jsme ud lali. 

Také se mi po letech vybaví, už tenkrát dost stará paní Bílková, m la 
domek nad roklí a kde se i íkalo V Rokli. Když p ed domem mluvila, spíš 
vala, tak kdo šel roklí, tak se i bál. Když p išla revoluce, tak k i ela, to 

jenom naše generace zažila N mce, pak komunisty. Její soused mi íkal, že 
v srpnu 1968, když nás obsadili Rusové, tak vojenská kolona cht la projet 
kolem jejího domku a ona na n  k i ela tak, že kolona neprojela, ale 
vycouvala nazpátek. 

J. P áda 
dokon ení p íšt  
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STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉ E 

(výtah z dokumentu Ministerstva zdravotnictví R, vydáno 8. íjna 2013) 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII 
 
Sou asný rigidní systém institucionální psychiatrické pé e v R má t žišt  
v materiáln  a technicky zastaralých psychiatrických nemocnicích / 
lé ebnách, jejichž dostupnost není v mnoha regionech optimální. V R je 
z ejmá absence služeb v p irozeném prost edí pacienta a nízká míra 
koordinace jednotlivých složek pé e. MZ R chce implementací Strategie 
odstranit deficity zmi ované mezinárodními organizacemi (zejména 
WHO) a tím zajistit plné uplatn ní lidských práv všech duševn  
nemocných. 
 
Z ÚVODNÍHO MINISTRA MUDR. HOLCÁTA 
 
Jakýkoliv unáhlený i razantní zásah do takto citlivé zdravotnické politiky 
m že být k celkovému neprosp chu v ci. Na druhou stranu jsem si v dom 
jistého deficitu, který je v celkovém porovnání eské psychiatrické pé e 
s ostatními rozvinutými státy z ejmý, tudíž je korektní konstatovat, že 
eská psychiatrická pé e si oprávn n  žádá zm n. 

 
CÍL 
Cílem strategie je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocn ním. 
 
Specifické cíle Strategie jsou: 
1/ Zvýšit kvalitu psychiatrické pé e systémovou zm nou organizace jejího 
poskytování. 
2/ Omezit stigmatizaci duševn  nemocných a oboru psychiatrie obecn . 
3/ Zvýšit spokojenost uživatel  s poskytovanou psychiatrickou pé í. 
4/ Zvýšit efektivitu psychiatrické pé e v asnou diagnostikou a identifikací 
skryté psychiatrické nemocnosti. 
5/ Zvýšit úsp šnost plnohodnotného za le ování duševn  nemocných do 
spole nosti (zejména zlepšením podmínek pro zam stnanost, vzd lávání a 
bydlení aj.). 
služeb. 
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6/ Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných 
7/ Humanizovat psychiatrickou pé i. 
 
 
DEFINICE EŠENÉHO PROBLÉMU 
 

R pat í mezi menšinové zem  v Evropské unii, které doposud nem ly 
vládní program pé e o duševní zdraví. D sledkem je nesystemati nost p i 
z izování psychiatrických institucí, chyb jící nebo nerovnom rn  
rozmíst né ambulantní služby, zastaralá struktura l žkové kapacity a 
nedostatek za ízení komunitní pé e. 
 
Dostupnost psychiatrické pé e je neuspokojivá, obor psychiatrie je v R 
dlouhodob  nedostate n  finan n  zajišt n a jeho rozvoj je ve srovnání 
s v tšinou zemí Evropské unie zanedbán a opožd n. Z hlediska výdaj  na 
duševní zdraví v R je podíl finan ních prost edk  vy len ných na 
duševní zdraví v rámci zdravotnictví okolo 2,91 % (ostatní lenské zem  
EU mezi 5–10 %), což zaujímá hodnotu 0,26 % HDP (naproti tomu v EU 
jsou to pr m rn  2 % HDP). Podhodnocen je i ve srovnání s tuzemskými 
somatickými medicínskými obory. Mimo jiné i proto, že z principu v ci 
psychiatrie nevykazuje množství drahých instrumentálních výkon  a 
diagnostická i lé ebná vysoce specializovaná a psychicky náro ná práce 
v psychiatrii je podcen ná. Toto zanedbání oboru se projevuje ve všech 
jeho hlavních složkách – ambulantní, komunitní a l žkové. 
 
Úplný text dokumentu je na internetu 

http://www.reformapsychiatrie.cz 
Kopie (cca 78 stran) je k dispozici u nás v klubovn . 
 

Redakce 


