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Každý vyprávíme ostatním své příběhy. 
Příběhy nás utvářejí. 

Znát někoho znamená znát jeho příběh.  
Chamfort Sebestian Roch 
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Slovo ke čtenářům 

 
Na redakčních počítačích bylo nutno začátkem července inovovat 

antivirový program na ochranu před škodlivým softwarem. Práce na 
časopise se tím trochu zdržela, ale nezastavila. 

Náš časopis dozná několik změn. Jednak jsme vylepšili grafickou 
úpravu šachové rubriky. Dále jsme probrali a posléze akceptovali návrh, aby 
prázdninová čísla byla nahrazena dvojčíslem. Přes prázdniny odpočívají 
čtenáři i dopisovatelé, bude to tak vhodnější. Redakce přeje všem čtenářům 
příjemnou dovolenou. 

Termíny velkých klubů jsou 6.9., 4.10., 1.11. a 6.12. (tradiční adventně-
mikulášsko-vánoční klub) – pravidlo, že se větší akce konají vždy první 
sobotu v měsíci, bude ve druhé polovině roku 2014 dodrženo zřejmě bez 
výjimky. Program se upřesňuje a bude otištěn v zářijovém čísle. 

 
Rada spolku a redakce 

 
* * * 

 
NEJEN DO KRONIKY 

 
Hurá na výlet 

 
7. 6. 2014 

 
První půlrok naší činnosti jsme ukončili pohodovým setkáním na 

venkově u přítele Štefana. Stalo se to už dobrou tradicí. Vůbec poprvé jsme 
tam byli – jak jsem zjistil z historických záznamů - v roce 2004 (takže je to 
i jubileum), i když tehdy se návštěva konala v září. Pravidelné červnové 
„garden party“ začaly v roce 2009. 

Letos jsme chtěli vzít s sebou Denisu, abychom ji tím poděkovali za 
terapeutická sezení, která u nás po odpoledních dělá. Nakonec ale Denisa 
vzala s sebou nás, protože se ujala role šoféra. Takže děkujeme i za to. 
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Zdroj, podrobnosti, odkazy na další literaturu: 
http://www.celostnimedicina.cz/rakovina-je-psychosomaticke-
onemocneni.htm?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=
S_Celostni_Potize 

Jiří Přáda 
 

 
* * * 

 
 

 
Činnost naší organizace podpořili finančně v letech 2013-2014 

MPSV ČR, Statutární město Ml. Boleslav, 
RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o, 

ABRASIV a. s., MISAN s.r.o., PhDr. Darja Kocábová 
 
 

* * * 
 
 

Řešení šachové úlohy z května 
 
Řešení: 1. Da4  Hrozí  Dxc4 mat 
 

1.  - Vc2  2.   Jxc5 mat (dvojšach) 
1.  - c3  2.   Sxf5 mat 
1.  - Kd4, Ke4, Kc3, Kb2  - hrozbu neodvrátí 
   2.   Dxc4 mat 

 
Autorem nové úlohy (upozorňujeme, že řešení bude komplikovanější), 
kterou otiskujeme v nové, snad i lepší grafické úpravě, je Tapani Tikkanen, 
1. cena BABY C 1. 10. 1960 

Vybral –MV– 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Rakovina je psychosomatické onemocnění 
 
Co se stane, když pochopíte psychologickou příčinu své tělesné nemoci? 
Jako stále pravděpodobnější se totiž ukazuje hypotéza, že na každé nemoci 
včetně rakoviny, má svůj významný podíl i psychika – například 
v předchozí neočekávané a nepříjemné zkušenosti, šoku. Na tuto souvislost 
upozornil například i lékař dr. Ryke Geerd Hamer (narozen v roce 1935), 
bývalý internista na onkologické klinice. Svůj objev předložil Dr. Hamer 
univerzitě v Tübingenu v říjnu 1981 v rámci své práce, která jej měla 
kvalifikovat na pozici přednášejícího. 
 
První biologický zákon - železné pravidlo všech zhoubných nádorů = jde o 
to, že proces rakoviny mívá svůj původ ve významné emoční události, 
kterou prožíváme jako nečekanou a dramatickou. Poškození pak může 
probíhat na všech úrovních našeho organismu. Šokový prožitek působí 
souběžně na třech úrovních: psychika – mozek – orgán. 
 
Označení tohoto zákona (že se týká pouze rakoviny) je nesprávné. Dr. 
Hamer zpočátku pracoval pouze s nemocnými rakovinou a domníval se, že 
jeho poznatky se vztahují hlavně na tuto chorobu. Později objevil, že 
podobná souvislost mezi psychikou a poškozením nějakého konkrétního 
orgánu platí u všech nemocí, ale původní nepřesné (na rakovinu omezující) 
pojmenování zákona už zůstalo. 
 
Mnoho tisíciletí lidé více nebo méně věděli či tušili, že všechny nemoci mají 
v zásadě psychický původ. Toto porozumění zůstává pevně zakotvené v 
dědictví univerzálního vědění. Pouze „moderní medicína“ dočasně změnila 
naše živočišné bytosti na vak naplněný chemickými formulemi. 
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Štefan – jako rybář – opatřil kapitální úlovek kapra až z Labe, na kterém 
si rádi pochutnali i ti, kteří jinak rybám zrovna moc nehoví. 

Naše vzpomínka patřila především Lojzovi Křížovi, který právě u 
Štefana byl loni s námi naposled. 

Těm ostatním, kteří s námi být nemohli, ať už to bylo kvůli nemoci, 
dovolené v cizině nebo jakýchkoliv jiných důvodů, nyní vyřizuji – nenechte 
si tuto akci ujít příště. 

 
Jan Bázler 

svého času také rybář, ale zcela neúspěšný 
 
P.S.: V klubovně je k dispozici pár fotografií (zase zapracovala Denisa). 

Kdo se chce na ně podívat, ať přijde. 
 
 

 
 

* * * 
 
 
ANTIPŠTROS a Letní otazníky 
 

Technika a sociální sítě nás nenechávají ani chvíli v klidu a okurková 
sezóna už prý dávno neexistuje. Ale čas prázdnin a dovolených přece jen 
zvolňuje tempo a nad problémy je příležitost spíše přemýšlet, než je řešit. 
Nová politická reprezentace se zabývá ožehavými záležitostmi, které 
vznikly i narůstaly v minulých letech a které řešit je někdy snazší, někdy 
složitější a obtížnější. Od zdravotnických poplatků a valorizace důchodů až 
po chudobu, sociální bydlení, nezaměstnanost, sociální vyloučení a napětí. 
Stanovit cíle je zpravidla snazší, než jich dosáhnout. 
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Národní rada osob se zdravotním postižením jedná o celé řadě 
legislativních otázek, které ovlivňují život zdravotně postižených - 
především s MPSV. Duševně nemocných se samozřejmě týká kontrola 
Úmluvy o právech zdravotně postižených i další „Národní 
plán“ k podmínkám jejich života na období 2015 – 20. V červnu o 
problematice duševně nemocných znovu jednal Vládní výbor pro zdravotně 
postižené občany, ovšem bez výrazných výstupů a s tím, že tento bod bude 
znovu projednáván za rok (?). Celkově se mi přístup k tématu života osob s 
duševním onemocněním jeví jako poněkud vlažný, a to jak ze strany 
politické reprezentace, tak ze strany NRZP ČR. Podobně se zdá, že reforma 
psychiatrie přešlapuje na místě, na počátku léta pořád ještě nebyli 
jmenováni členové implementačních skupin. Odbor evropských fondů MZ 
sice pracuje na procesu schválení prostředků pro českou psychiatrii ze 
strany „Bruselu“, ovšem zadání EU neumožní, aby jimi byla reforma 
psychiatrické péče plošně zajištěna. 

Na webu MZ www.reformapsychiatrie.cz se v polovině června objevilo 
ujištění, že reforma psychiatrické péče byla vládou zařazena do Národního 
plánu reforem a dále i několik diskusních příspěvků uživatelů. Pořád je ale 
možno konstatovat, že se nic zásadního neděje. Nesouhlas se současnou 
situací při vývoji reformy vyjádřila i tzv. Platforma (viz ESPRIT 2/2014). V 
médiích se objevují další zprávy o špatném stavu péče v lůžkových 
zařízeních (červnová zpráva MDAC). 

Sjezd České psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně se zabýval 
nejrůznějšími odbornými i organizačními problémy oboru, přednášelo se 
zde o účincích léků, legislativě, jednotlivých specializacích, financování, 
aktivitách uživatelů, psychoterapii, samozřejmě i o reformě. Program byl 
nabitý, probíhal současně na pěti místech, bylo nutné vybírat. Slyšela jsem 
příspěvek o tristním stavu dětské psychiatrie („Ty děti, které dnes 
nedostatečně léčíme, budeme v budoucnu léčit jako dospělé...“). 
Diskutovalo se o problémech ambulantních psychiatrů, o znevýhodnění 
psychiatrie v současném systému financování lůžkové péče, o potřebě 
socioterapie, ale i psychoterapie pro těžce nemocné pacienty. Velmi 
zajímavý byl příspěvek slečny Z., která už půl roku jako vyškolený pacient 
(peer konzultant) pracuje jako člen profesionálního týmu. 
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EKOLOGIE 
 

Jak se chovat k syslům na Radouči 
 
 

Když se řekne Radouč, skoro každému Boleslavákovi se vybaví stepní 
lokalita na severozápadním okraji města Mladá Boleslav. I my jsme zde byli 
na společné vycházce s panem RNDr. Václavem Petříčkem, ekologem. 

Největším lákadlem zde jsou v poslední době zejména syslové. Je tomu 
tak především proto, že tyto tzv. „zemní veverky“ patří mezi druhy s denní 
aktivitou, jsou velmi roztomilé a zvykly si již na přítomnost lidí tak, že nejen 
vykouknou a panáčkují v jejich blízkosti, ale občas se nechají i nakrmit, což 
by se nemělo vůbec dělat. Přehnané přikrmování mívá za následek jednak 
ztrátu přirozené plachosti zvířat, v případě nevhodné stravy pak i jejich 
onemocnění a úhyn. Přinášení velkého množství zbytků dále přináší i riziko, 
že se na Radouč začnou stahovat i nežádoucí živočišné druhy, zejména 
potkani. 

Obdobný problém představuji i psi. Jejich majitelé by měli kromě sbírání 
exkrementů zajistit, aby jejich miláčkové neohrožovali divoká zvířata, ani 
ostatní návštěvníky. Nenechávat je rozhrabávat syslí nory a pronásledovat 
zajíce, králíky apod., ale ani obtěžovat jiné lidi. 

Pokud tedy chceme zachovat Radouč jako unikátní přírodní lokalitu, ale 
i jako příjemné místo k rekreaci a odpočinku, musíme se chovat ohleduplně 
jak k sobě navzájem, tak i k živočichům, kteří tam žijí. 

Poučte své sousedy a známé! 
- red- 

Zdroj: Mgr. Martina Schubertová 
odbor životního prostředí magistrátu Ml. Boleslavi 

 
Podrobnosti na internetu¨ 

Oficiální web statutárního města Ml. Boleslavi 
http://www.mb-net.cz 
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Kniha řeší některé otázky kázně a neukázněného chování žáků, bohužel 
ne vždy nabízí jednoduchá řešení, která asi v dnešní době nemusí vždy 
existovat, ale konstatování, že u každého žáka může být příčina jiná a na 
každého působí něco jiného, se mi jeví, jako velmi vágní. Autor opomíjí 
problém drog, který je u nás velmi důležitý, protože se ze statistik 
dozvídáme, že jsme na prvním místě v Evropě, co se týká experimentů 
mládeže s drogami. Ale problém drog by byl logicky ne na jednu, ale 
několik knih. 
 

* * * 
 
 
 

Z žákovských knížek žáků darebáků 
 

Směje se mi za zády do očí. 
 
Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. 
 
Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 
 
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 
 
Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili. 
 
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro postup do vyššího ročníku je 
třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.  
 
Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici. 

 
-jh- 
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Předseda Kolumba ve svém vystoupení prohlásil, že „práce na volném 

trhu práce není pro duševně nemocné lidi vhodná“. Moji námitku proti 
takovému tvrzení podpořilo několik přítomných lékařů. Nevhodné 
zevšeobecňování ze strany některých uživatelských a rodičovských 
aktivistů může v různých situacích přinést víc škody než užitku. 

O projektu Kolumba „Mapování strategie reformy psychiatrické 
péče“ jsem se od března (!!) stále ještě nic nedozvěděla, koordinátorka K. 
Vanek důsledně nezvedá telefon. Na zmíněném webu MZ ujišťuje (jako člen 
pracovní skupiny MZ) Jan Jaroš, že se snaží „o co největší sdružení názorů 
a zkušeností jednotlivých uživatelů“. Velmi by mě zajímalo, jak. 

V rozhlasových zprávách se dnes objevila informace o předání správy a 
financování sociálních služeb z MPSV na kraje. (Je to dobrá nebo špatná 
zpráva?) 
 

Co nejkrásnější letní zážitky přeje všem 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
2.7.2014 

 
* * * 

 
Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, 

ujistěte se, prosím, že nejste obklopení blbci. 
 

Sigmund Freud 
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/citaty/sigmund-freud-5366 

Jiné prameny ovšem Freudovo autorství této myšlenky popírají. 
- mb - 
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Stanislav Bendl: Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele, 
Triton, Praha, 2005, brož. 304 str. 

 
Recenze Karla Vašíčka, Pardubice (dokončení) 

 
Pátá kapitola „Diagnostika (ne)kázně začíná konstatováním, že 

základním předpokladem prevence a nápravy nekázně je odhalení její 
existence. Ovšem šikana zůstává očím učitelů skryta i kvůli neochotě obětí 
upozornit na problém. Ale představa autora knihy, že si každý druhý učitel 
či škola uspořádají vlastní šetření příčin nekázně, se mi jeví jako scestná. 
Myslím, že učitelé nemají kapacity, aby si potom ještě vyhodnocovali a 
analyzovali výsledky takového šetření či výzkumu a dotazníků. 

Jako začínající učitel jsem nejen já na škole, kde jsem učil, řešil nekázeň. 
Ovšem vedení školy přistupovalo k problému značně výběrově, některým 
učitelům se otloukalo o hlavu, že ředitel aj. nejsou spokojeni s kázní při 
vyučování, neboli učitelé zůstávali bez pomoci, zatímco problémy jiných 
učitelů řešila půlka školy. Nepochybuji, že se tomu tak děje i dnes, že tedy 
část učitelů a jiných pedagogických pracovníků zůstává napospas svým 
problémům.  

Tato kapitola je velmi rozsáhlá (cca 50 str.) a zabývá se vedle provádění 
výzkumu příčin nekázně i vyhodnocením případného šetření či pozorování 
nekázně,  

Šestá kapitola „Příčiny (faktory) nekázně“ na samém začátku 
vyjmenovává příčiny nekázně: biologické faktory, vliv prostředí či dílčí 
situace a poznamenává, že stejné faktory nepůsobí stejně na všechny žáky. 
Hovoří o kombinovaných faktorech, tedy, že na chování člověka se podílí 
víc faktorů, vyskytuje se jev, který se označuje jako kruhová kauzalita, tedy 
že problémy v některé oblasti zvyšují riziko nevhodného chování v jiné 
oblasti a toto nevhodné chování zpětně zesilují problémy v původní oblasti. 
Tedy, že problémy v oblasti volného času, sociální zdatnosti, rodinného 
systému či vztahu s vrstevníky zvyšují riziko užívání drog a jejich 
konzumace následně zhoršuje problémy ve výše jmenovaných oblastech. 

Autor knihy uvádí schéma faktorů podílejících se na projevech nekázně 
a popisuje speciální teorie nevhodného chování. (Dreikursova teorie 
rušivého chování). V několika tabulkách ilustruje autor knihy kategorie  
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nesprávného chování, problémové chování v závislosti na věku dětí a 
mladistvých a přehled věkových zvláštností dětí a mládeže. I tato kapitola, 
stejně jako předchozí, je velmi rozsáhlá. 

Sedmá kapitola „Modifikace chování (techniky založené na operantním 
podmiňování)“ se zaměřuje na naučené chování člověka, tedy na 
behaviorální psychologii Skinnera a jeho spolupracovníků a její aplikací pro 
výchovu ve škole. Na konkrétních příkladech popisuje autor, jak potlačovat 
negativní chování a naopak posilovat žádoucí chování. Tato kapitola je 
nejdůležitější částí knihy, co se týká metod, jak řešit nekázeň ve škole, ale 
je třeba konstatovat, že každý učitel nebude zdatným psychologem.  

Osmá kapitola, která je pro změnu velmi stručná, na počátku uvádí 
portrét ukázněného žáka a v závěru jako východisko školní kázně uvádí 
uvědomění si faktu, že určitá míra nekázně je přirozená. Tedy učitelé by 
neměli dělat dalekosáhlé závěry o zkaženosti dnešních dětí, každý byl kdysi 
dítětem. 

Předposlední část „Opatření na podporu kázně ve škole“ začíná 
konstatováním, jak se pod tlakem médií a veřejnosti po nějaké události 
vynořují různé názory, jak řešit problémy ve škole, např. instalace 
bezpečnostních rámů, zavedení kamerových systémů, nebo přiznání statutu 
veřejného činitele učitelům. Dále autor knihy cituje několik řešení nekázně 
žáků ve školách, z nichž některé jsou utopií, jako např. zrušení škol atd. 
Dále však píše o různých specifických kázeňských programech, ale také 
aspektech architektonických, hygienických nebo akustických či 
ergonomických pro řešení kázně. Celkem tak autor knihy uvažuje o 
opatřeních na podporu kázně o několika platformách: škola (viz výše), 
vedení školy, učitelé a žáci. Autor knihy podrobně popisuje různá opatření, 
včetně moderních či módních, jako jsou poznávací zájezdy nebo 
seznamovací kurzy. Kniha popisuje různá opatření některých škol např. pro 
oblast šikany.  

Poslední část „Závěr“ líčí, jak škola, teorie a praxe školní kázně 
procházela historickým vývojem a uvádí odkaz nejvýznamnějších 
odborníků na pedagogiku, nejen Komenského či Makarenka. Úplný závěr 
pak logicky patří seznamu literatury.  
 


