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I přes to, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že toho dobra je víc, 

PROTOŽE DOBRO JE POTICHU. 

ZLO JE HLASITÉ. 

 

Květa Fialová 

 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 

 

 

Chvíle s kytarou Hany Hrdinové 
 

 

Naše setkání 7.2. bylo poznamenáno smutkem nad úmrtím našeho 

přítele Luboše Hluchého, jemuž patřila naše vzpomínka a chvíle ticha. 

 

Pak už dostal slovo náš milý – a můžeme říci pravidelný host, paní 

Hana Hrdinová. I když kvůli náročným mateřským povinnostem jezdí po 

vystoupeních méně, než bývala dříve zvyklá, na nás si našla opět čas. A to 

i přes to, že nebyla úplně v nejlepší zdravotní kondici. 

 

Také paní Hana znala Luboše, dokonce s ním přišla do kontaktu při 

své písničkářské tvorbě. A proto hned na úvod zazněla její písnička Oceán, 

jejíž text Luboš kdysi zkusil přeložit do své milované francouzštiny. (Paní 

Hana ovšem dala přednost českému originálu, na který je zvyklá.) 

 

Vystoupení se vydařilo a také líbilo. Mezi posluchači jsme 

zaznamenali návštěvnici, která paní Hanu slyšela vůbec poprvé. To je moc 

dobře, takových uvítáme příště milerádi víc. 

 

Děkujeme srdečně a těšíme se na další společné chvíle. 

 

 

 

Jan Bázler 

 

tenkráte hlavně jako pozorný posluchač 
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Před uzávěrkou: 

 

Ukázka canisterapie plánovaná na 7. 3. se nemůže uskutečnit z důvodů 

nemoci. Jako náhradní program byl po zvažování více alternativ na 7. 3. 

zařazen pořad o Karlu Krylovi, původně plánovaný na 11. 4. 

 

 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 

Řešení:1. Sxg7! 

 

Hrozí: Jxc6 – mat  (jezdcem z f5 nesmí černý hýbat, odkryl by krále, také 

věž na d7 nesmí táhnout vodorovně) 

 

 

 1. - Ja7  2. Sxe5 mat 

1. - Jf7  2. Sxe5 mat 

1. - Vd6  2. Sxe5 mat 

1. - e2  2.  Jc2 mat 

1. - Vf6  2.  Jc2 mat 

Vybral –MV– 

 

Na památku Gustava Heczka otiskujeme znovu – a v lepší grafické 

úpravě - naši vůbec první šachovou úlohu. Právě ji nám Gustav přivezl 

z Ostravy během své návštěvy 18.10.2001 a otiskli jsme ji v listopadu 

2001 (číslo 11, ročník II.). 

 

* * * 

 

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 
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Vážné i nevážné myšlenky z internetu 

(nevhodné pro hlupáky) 
 

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic 

čekat od života. 

 

Honoré de Balzac 

(celý život se topil v dluzích) 

 

* * * 

 

Každá návštěva mi přináší radost. 

Některá, když přijde, některá když odejde. 

 

* * * 

 

Když v posteli zavřete v 5:55 na 5 minut oči, je 7:45. 

Když v práci zavřete ve 14:55 na 5 minut oči, je 14:56. 

 

* * * 

 

Čeština prochází krásným vývojem: zatímco naši rodiče chataří, my 

chatujem. 

 

* * * 

 

Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku; nešťasten, kdo je 

nespokojen při velikém. 

 

Démokritos 

antický filosof 

 

Po internetových stránkách se brouzdal 

Jiří Přáda 
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Vzpomínka na Gustava Heczka 
 

 

Zlé zprávy nechodí obvykle samy. Bohužel, ani letos tomu nebylo jinak. 

Po zprávě o smrti Luboše Hluchého přišla – už po uzávěrce minulého čísla 

– zpráva z Ostravy, že Gustav Heczko není mezi živými. 

 

Gustav pracoval v ostravské organizaci, dříve pobočce ČSDZ, nyní 

v samostatné Svépomocné společnosti Mlýnek. Začínal jako předseda 

revizní komise, pak převzal po Jindřichu Moslerovi vedení ostravské 

organizace. Několik let vedl i celorepublikovou organizaci ČSDZ. 

Z našich členů s ním přišli do styku zejména ti z nás, kteří se účastnili 

celorepublikových akcí (než jsme na jejich pořádání mimo jiné kvůli 

rostoucí finanční náročnosti cestovného rezignovali). K přátelům Gustava 

kromě mě patřili i pan Nakov a David a jistě by se našli i další. U Nakovů 

nebo u mě (v mém bývalém bytě vedle Pentagonu) někdy Gustav při své 

návštěvě Mladé Boleslavi také i přenocoval. 

 

Gustav – i když nebyl členem redakční rady Klubka, dost významně 

ovlivnil jeho podobu. Více o tom je v šachové rubrice, jejíž vznik Gustav 

vlastně inicioval (i když jeho největším koníčkem byl umělý jazyk 

Esperanto). 

 

Postupem doby převládaly kontakty více přes telefon a poštu. Když mi 

do práce volal někdo ještě před šestou hodinou ranní, mohl jsem si být 

téměř jist, že to je právě Gustav. Asi to byl jeho zvyk z doby zaměstnání, 

kdy nastupoval před šestou na dopolední šichtu v hutích. 



4 

 

Co v zaměstnání přesně dělal, nevím, lze usuzovat, že to byla práce 

těžká. A už vůbec není pochyb, že v ne zrovna přívětivém prostředí. Jako 

krylolog nemohu nepřipomenout píseň Karla Kryla „Ocelárna“ – to vše 

Gustav zažíval, než odešel do invalidního důchodu, na vlastní kůži. 

 

Nejsem si tím úplně jistý (pokud se mýlím, ať mě Ostraváci opraví), ale 

vzpomínám si, že Gustavovi (jako řadě dalších pacientů) způsobil před pár 

lety vážný výkyv zdravotního stavu nesmyslný a hloupý celoevropský 

zákaz Thioridazinu (Při reformě psychiatrie bych vůbec doporučil vzít 

v potaz především zdravý rozum, možná by to bylo pak i levnější.). Ale to 

je jen odbočka, především jsem chtěl zavzpomínat na dobrého kamaráda… 

 

Jan Bázler 

 

* * * 

 

ANTIPŠTROS  na prahu jara 
 

Myslet na tragédii, která se stala na konci února v Uherském Brodě, je 

jistě depresívní. Devět životů vyhaslo a desítky dalších budou 

poznamenány nadlouho, ne-li doživotně. Zároveň ovšem není možné na 

tuto událost nemyslet. Při nedělní zádušní mši vyzval místní kněz 

shromáždění, aby se modlilo i za pachatele osminásobné vraždy. („Bůh 

odpouští i hříšníkům...“) Souhlasím s ním a souhlasím i se známým 

představitelem celostní medicíny, doktorem Janem Hnízdilem, který se ve 

svém blogu distancuje od chování politiků a diskusí o přidělování a 

evidování zbrojních pasů. Vidí příčinu šíleného činu v dnešní „šílené 

společnosti“ a „masívních stresorech“, jakými jsou nezaměstnanost, 

existenční nejistota a sociální izolace. Příliš zatěžující situace vede podle 

lékaře buď k úzkosti a depresi nebo k agresivitě a nepřátelství. V případě 

osminásobného vraha jako by bylo přítomno obojí a úřední jednání o 

odebrání zbraně už byla jen poslední kapka. Jan Hnízdil nazval svoji 

úvahu „Brod už je blízko“ (na rozdíl od islámského státu nebo Ukrajiny). 

Ano, je. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 

 

 

 

Čínská tantra 
 

 

Můžeš koupit dům, 

ale domov ne...  

 

Můžeš koupit hodiny, 

ale sny ne...  

 

Můžeš koupit knihu, 

ale vědomosti ne...  

 

Můžeš koupit postavení, 

no autoritu si nekoupíš... 

 

Můžeš koupit léky, 

ale zdraví ne...  

 

Můžeš koupit duši, 

no život si nekoupíš... 

 

Můžeš koupit sex, 

ale lásku nekoupíš! 

 

 

Posílám čtenářům, protože to je krásně řečeno, a to, co nelze koupit, 

Vám všem opravdu přeju! 

 

Jiří Přáda 
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REGION 

 

Česká křesťanská akademie v Mladé Boleslavi Vás zve na přednášku 

 

Prof.PhDr. Jan SOKOL, Ph.D.,CSc.: 

 ETIKA V INSTITUCÍCH  

 

   Jan Sokol je český filosof, překladatel filosofických textů, 

vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního 

shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v úřednické 

Tošovského vládě r. 1998 a protikandidátem Václava Klause ve volbách 

prezidenta ČR v únoru 2003. 

   Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. 

Přednáší na četných českých i zahraničních universitách, zejména na 

evropská a filosofická témata.  

 

Sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/ 15 v Ml. 

Boleslavi, čtvrtek 12.3.2015 v 19:00 hodin 

-jv- 

 

* * * 

 

Rada města schválila nařízení obce, které zakazuje podomní a 

pochůzkový prodej. „Toto nařízení, po kterém řada lidí už dlouho volala, 

bude nyní viset patnáct dní na úřední desce a pak nabude účinnosti. 

Následně pokud někdo bude tímto způsobem komukoliv cokoliv prodávat, 

tak porušuje naše nařízení a může ho postihnout pokuta až do výše 200 

tisíc korun pro podnikatele a 30 tisíc korun pro fyzické osoby,“ dodal 

náměstek primátora Jiří Bouška. 

- red - 

Zdroj a podrobnosti: 

Oficiální web statutárního města www.mb-net.cz 
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Společnost je nemocná a měla by (zřejmě) více myslet na zachování 

duševního zdraví – jedince i celku. Nezdá se, že by se takové tendence 

projevovaly, tragédie vyvolávají jen snahy politiků zpřísnit legislativu. 

Mladá žena, která zabila studenta ve Žďáru, byla vážně nemocná, 

diagnostikovaná a v režimu ochranné léčby. Vrah z Brodu byl schopný 

řemeslník, podle vrstevníků a kolegů „úplně normální“. Pak přišel o práci 

a žil s vážně nemocnou manželkou. Příliš stresující situace ….(Je na místě 

být optimistou – nebo pštrosem?) 

 

Volání po budování systému péče o duševní zdraví dnes nemá odezvu. 

Dokonce i peníze z evropských fondů nebudou představovat dostatečné 

zdroje na změnu systému péče o nemocné – bude jich málo. O činnosti 

pracovních skupin na MZ je velmi málo informací, od „zástupců 

uživatelů“ vůbec žádné. V příštím čísle časopisu Mosty by na některé 

otázky k aktuálnímu stavu reformy měl odpovědět MUDr. Martin Hollý. 

Na jaře má být schválen Národní plán podpory vyrovnávání příležitostí 

pro zdravotně postižené do roku 2020 českou vládou. Problematika 

duševně nemocných se v něm objevuje, hlavní je ovšem realizace a 

splnění úkolů jednotlivými rezorty. A se zpožděním budou konečně 

schváleny operační programy pro využití evropských dotací. Považuji 

situaci za nepřehlednou a nejasnou, informace chybí a pouhé doufání 

nestačí. 

 

Kolik úzdravy potřebuje dnešní svět i česká společnost? Přinese 

nastávající jaro novou naději? 

 

Právě ji i hodně slunce a světla přeje všem                   

 

Martina Přibylová 

6.3.2015 

dz.prima@centrum.cz 

http://www.mb-net.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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V českém rozpočtu na psychiatrii chybí lidská práva 
 

 

Když vejdete do areálu bohnické psychiatrické nemocnice, řeknete si, 

že je to pěkné místo na procházku nebo odpolední piknik na louce pod 

kostelíkem. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že je v oprýskaných okolních 

budovách nějakých 1300 lůžek pro psychicky nemocné, uvědomíte si, že 

je s českým systémem psychiatrické péče něco špatně. Ví to i ředitel 

Bohnic Martin Hollý (*1970), který ji trefně nazývá archaický skanzenový 

model. Zároveň ovšem dělá vše pro to, aby se situace v Česku změnila. O 

tom, jaké překážky stojí v cestě úspěšné reformě psychiatrie a co od ní 

vůbec můžeme očekávat, si s šéfem největší české psychiatrické 

nemocnice povídal Zdravotnický deník. 

 

"Nám sem přivezou zblázněnou mladou ženu, která se chce zabít, 

protože ji opustil manžel, málem ji vyhodili z práce a ještě jí onemocnělo 

dítě, a tady ji zavřeme na dvanáctilůžkový pokoj. Kardiologického 

pacienta, kterého začne bolet na hrudi, vrtulníkem dopraví do kardiocentra 

a během pár dní dostane péči za statisíce. To je ale na rozhodnutí politiků a 

občanů, jak to chtějí mít a zda je to tak v pořádku," říká Martin Hollý 

 

" … Není neobvyklé, že záchranka odveze pacienta na akutní oddělení 

regionální nemocnice a tam řeknou, že nejsou schopni se o něj postarat, 

takže ho odešlou na lůžko následné péče. Když to přeženu, tak to je, jako 

kdybyste poslali zlomeninu do lázní. … " 

 

" … Jsme tlačeni k tomu, abychom řekli, že nebudeme chtít o moc více 

peněz – jinými slovy mámě říct, kde se uspoří. Jenže my skutečně chceme 

více peněz. Pokládám za fér, že se budeme snažit pohybovat se v jednom 

balíku, ale je potřeba jasně říci, že ve vztahu k HDP dáváme na psychiatrii 

asi desetinu toho, co vyspělé státy. I Polsko či Litva dávají mnohem více. 

Jsme zkrátka úplně na chvostě, takže peníze zastropované nechat 

nechceme." 
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V Bohnicích už běží komunitní projekt. Jaké jsou výsledky? 

"Funguje třetí rok. Máme tým terénních sester, který se stará o region 

Prahy 8 a část Prahy 9, kde je v péči asi sto lidí. 47 z nich potřebovalo péči 

už před zavedením služby, přičemž vyprodukovali celkem zhruba 3000 

ošetřovacích dnů. Po zavedení služby to bylo 800 dní. To je v našich 

platbách úspora kolem tří milionů. Vychází to tedy tak, že bychom péči 

v komunitě mohli zaplatit z úspory na úhradách na lůžkovou péči – 

prozatím nám to vychází levněji v komunitě, nemáme však odměřeny 

všechny náklady, např. investice. " 

 

"Domnívám se, že není zcela ideální, když je adiktologická péče 

v jednom domě s péčí o lidi s hendikepem podmíněným psychózou. 

Zkušenosti z Evropy jsou spíše takové, že jde o dva paralelní systémy. 

Ono to tak už trochu funguje i u nás – máme tu síť K-center a protidrogové 

koordinátory na krajích. Tento paralelní systém ale nemá vlastní lůžkové 

zařízení, má hlavně nízkoprahovou a komunitní složku. V této chvíli je 

proto na místě, že doplňujeme lůžkovou kapacitu. Máme tu také novou 

odbornost, což jsou adiktologové, kterých je chrleno poměrně velké 

množství. " 

 

„V klasifikaci jsou poruchy osobnosti, což jsou povahové zvláštnosti, 

které se často scvrknou do toho, že se mluví o psychopatii. Z této staré 

klasifikace se stala nadávka, proto se změnila. Stále jsou ale lidé, kteří 

říkají, že je třeba mluvit o psychopatech, protože jde o zvláštní část poruch 

osobnosti, které jsou charakterizovány absencí svědomí. Podle naší 

klasifikace tomu říkáme disociální porucha osobnosti. Tito lidé nerozlišují 

dobro a zlo a nesouvisí to s inteligencí. Naše společnost orientovaná na 

výkon a prosazování se bez tlaku na zodpovědnost na manažerských 

pozicích zřejmě podporuje to, že je na vedoucích postech větší zastoupení 

takových lidí.“ 

 

Zdroj a celý text článku: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/02/v-

ceskem-rozpoctu-na-psychiatrii-chybi-lidska-prava/ 

Redakci Klubka na zajímavý článek upozornila  

Mgr. Jitka Styblíková z VIDA center 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/02/v-ceskem-rozpoctu-na-psychiatrii-chybi-lidska-prava/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/02/v-ceskem-rozpoctu-na-psychiatrii-chybi-lidska-prava/

