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Plán hlavních akcí 
 

II. pololetí 2015 
 
 

5. 9.  Program z vlastních zdrojů – Eva Prskavcová 
 
3. 10.  Paní Renata Červinková  – Tymián a jeho léčivé účinky na 

alergie, astma a dýchací potíže 
 
7. 11 Jirka Přáda, ač je to k nevíře, oslavuje kulaté životní jubileum 
 
5. 12. Vánoční (ale také adventní a mikulášský) klub 

  
 
 
Začátek vždy v 10:00. 
Přiveďte i své přátele a známé! 
 

Všechny zve 
 
 

Rada spolku 
 
 
 
Tentokráte se scházíme každou první sobotu v měsíci bez výjimky. 
 
Změna programu je vyhrazena. 
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JEDEN NA ZLEPŠENÍ NÁLADY PŘED DOVOLENOU 
 
Středoškolačky Sněhurka a Baba Jaga debatují, kam půjdou na vysokou. 
Sněhurka, že na ekonomickou, nebudu tam nejhezčí, ale nejchytřejší. 
Baba Jaga, že půjde na matfyz – nebudu tam nejchytřejší, ale nejhezčí. 
 

Pečlivě vybral Jiří Přáda 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z května 

 
1. Jc6! (hrozí mat Jf6) 
 
Jediný dostupný tah, kterým lze tuto hrozbu vyloučit: 
1.  …  g5  2.  Jxe7 mat 
 
 
Nová úloha byla v době vzniku domácí, vytvořil ji Oto Mihalčo 

z Košic. 
 

Vybral –MV– 
 

* * * 
 

Naše sociální služby v roce 2015 dotuje Kraj Středočeský. 
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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Hlasujte v internetové anketě k Desateru problémů města 2015 
 
V těchto dnech byla spuštěna webová anketa "Desatero problémů města 

2015" na stránkách www.zmmb.cz. Anketa navazuje na určené Desatero 
z Fóra Zdravého města konaného 13. května. Celkem se u devíti 
tematických stolů nadefinovalo na 15 problémů a z nich pak přítomná 
veřejnost určila hlasováním výsledné Desatero 2014. Webová anketa 
ověří, do jaké míry se veřejnost, která neměla možnost zasednout na Fóru 
Zdravého města, ztotožňuje s obsahem definovaných problémů. Anketa na 
webu poběží do 30. září 2015. 
 
Anketu najdete na odkazu: 
http://www.zmmb.cz/stranky/13-desatero-problemu 
 
Každý hlasující má vždy po 2 hlasech - buď může označením vybrat dva z 

15 definovaných problémů nebo má možnost označit jen jeden problém 
a navíc připsat vlastní námět problémů.  

 
Po označení problémů hlasujícím, zadání e-mailu a vyplnění 

jednoduchého součtu antispamu bude zaslán potvrzující mail o 
hlasování. Hlas je platný až po kliknutí na obsah potvrzovacího mailu. 
Tato bezpečnost je z důvodu možnosti vícečetného hlasování. 

 
Výsledky budou zveřejněny a předány vedení města k řešení a zahrnutí do 

návrhu rozpočtu 2016. 
 
Z hlediska činnosti našeho spolku se nám jeví jako nejdůležitější: 
 
Finanční podpora neziskových organizací v sociálních službách a jejich 

preventivních programů 
Podpora a obnovení poradny závislosti na alkoholu a toxikománie 
 

Rada spolku 
Zdroj: Pavel Šubrt http://www.mb-net.cz 

 

 
 
 

15.6. navždy opustila naše řady 
 

Dagmar Šlamháková 
 

naše členka a pilná účastnice našich akcí 
ve věku 63 let. 

Čest její památce! 
 
 
 
 
NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Tradiční „garden party“ (to znamená zahradní slavnost) 13. 6. u Štefana 
v Línech se nám opět podařila. Paní Hejnová zařídila vše potřebné 
telefonicky, aby pak mohla nejen odpočívat, ale konečně se vypořádat 
s bacily. Denisa se souhlasem vedení zapůjčila od FOKUSu mikrobus a 
zařídila části účastníků i dopravu. Zdá se, že tato akce nebyla letos 
vnímána jako oddech před blížícími se prázdninami, nýbrž jako 
vyvrcholení celého půlroku. Sešlo se nás o dost více než obvykle, pro 
dopravu byla nutná navíc i dvě soukromá auta. Všem účastníkům a hlavně 
hostitelům a vůbec všem, kteří pomáhali při přípravě, děkuji. 

Bohužel naši radost zkalila náhlá smutná zpráva o úmrtí Dáši. Naše 
setkání 13. 6. už zůstane dnem, kdy jsme se s ní viděli naposledy. Minule 
nemohla do Lín přijet, byla hospitalizována. Z našeho setkání měla 
opravdovou radost a dokonce se těšila už i na příště. Bohužel, jí to už 
nevyjde. Něco podobného se nám stalo před dvěma lety, když právě 
v Línech byl s námi naposledy Lojzík. Sbohem Dášo, budeme vzpomínat. 
A ani na Tebe, Lojzíku, nezapomeneme. 
 

Jan Bázler 
 

http://www.zmmb.cz/stranky/13-desatero-problemu
http://www.mb-net.cz/
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Z PRÁCE V NAŠEM SPOLKU 
 
Sesterská organizace FOKUS pořádala v Mnichově Hradišti školení 
společně pro duševně nemocné a jejich rodinné příslušníky, jak mají 
postupovat při zvládání svých problémů. Akce proběhla ve dvou turnusech 
a v obou byli účastníci zblízka i zdaleka. 
Mohli jsme dokázat, že ve vztahu k FOKUSu nejsme jen ti, kteří dovedou 
brát pomoc, ale také aktivně FOKUSu alespoň část hodnoty jeho pomoci 
vrátit. A tak jsem, jako předseda 20.6. a znovu pak 24.6. (svátek oslavený 
prací, i tak ale gratulantům děkuji) poreferoval v krátkém vystoupení o 
naší práci a pacientské svépomoci. Nechal jsem kolovat naši kroniku i 
řadu ukázkových čísel našeho časopisu. Načež večer jsem měl kulturní 
program vycházející z mých hudebních programů u nás v klubovně. 
V nabídce bylo Osvobozené divadlo nebo Karel Kryl. Obě skupiny daly 
přednost Karlu Krylovi, ale snad ani menšinoví příznivci Osvobozeného 
divadla nepřišli zas tak úplně zkrátka. 

Jan Bázler 
 
Z důvodu dovolené odpadají pondělní terapeutické skupiny ve dnech 3., 
10. a 24. srpna. Zájemcům doporučujeme, aby využili ostatní termíny, 
které zůstávají (nedojde-li k mimořádné změně) v platnosti. Sledujte 
nástěnku a vývěsky na dveřích. 

-red- 
* * * 

 
REFORMA STÁLE NEROZMRZLA 
 
Obyčejně se v úvodu zabýváme otázkou, co nového se stalo v reformě 
psychiatrické péče za posledního čtvrt roku. Dnes Pavel Novák, generální 
ředitel Fokusu Praha, shrnuje, co se dosud nestalo: 

 
• v únoru schválila Psychiatrická společnost JEP návrh Standardu Center 
duševního zdraví po 3/4 roce tvorby a několika měsících 
připomínkovacího procesu, ale Ministerstvo zdravotnictví tento návrh do 
této chvíle neschválilo. Poskytovatelé se tudíž nemohou připravovat na 
budoucí stav, nemohou hledat možné granty, apod. 
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Dědečka odvleklo gestapo do koncentračního tábora v Buchenwaldu. 

Židovský původ otce se naštěstí neprozradil.  
 
Po maturitě na gymnasiu nastoupil Dimitrij Slonim ve Strakonicích do 

nemocnice jako laborant (vysoké školy byly tehdy nacisty zavřené). Ke 
studiu medicíny se dostal až po válce, jeho učitelem byl prof. František 
Patočka, bratr později známého filosofa a disidenta prof. Jana Patočky. 
Postoje jeho učitele a věznění jeho tchána v padesátých letech patřily 
k důvodům, proč Dimitrij Slonim nikdy nevstoupil do KSČ. Prof. 
František Patočka zemřel, opuštěný většinou ostatních svých žáků, 
v psychiatrickém ústavu, v březnu roku 1985. Akademie věd ho nikdy 
nepřijala za řádného člena. 

 
Kromě vědecké práce se Dimitrij Slonim věnoval i práci pedagogické. I 

když ho mrzela nezdvořilost jisté části mladých lidí, přednášet jim a 
diskutovat s nimi mu – jak sám říká – bylo potěšením. 

 
Také svými zájmy prokázal, že je osobnost skutečně renesanční. K jeho 

koníčkům patří fotografování a sbírka výtvarného umění. O svém 
oblíbeném malíři Josefu Navrátilovi napsal i odbornou studii. Památku 
svých nešťastných krajanů zavražděných nacisty uctil v historickém 
dokumentu „K historii Židů v jihočeské Blatné a okolí“. 

 
Nevím, zda se tento článek přes internet dostane až k panu docentovi. 

Pokud ano, přál bych si, aby jej pokládal za moji gratulaci k významnému 
životnímu jubileu. 
 

RNDr. Jan Bázler 
 

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/rozhovory/predstavujeme/445759 
 
 

http://zdravi.e15.cz/rozhovory/predstavujeme/445759
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Dimitrij Slonim – jubilant 

 
Když jsem loni, bylo to 26. 9. přebíral v zastoupení paní PhDr. D. 

Kocábové stříbrnou pamětní medaili v Senátu, mohl jsem se osobně 
seznámit s některými opravdu vynikajícími osobnostmi. Z nich na předním 
místě mohu uvést pana doc. MUDr. Dimitrije Slonima, CSc. Ten patří 
k zakladatelům české virologie, zásluhy a uznání si získal i v zahraničí – 
desítky let spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 
Pod jeho vedením se rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž 
celostátní užití u nás vedlo k vymýcení dětské obrny (1961), eliminaci 
spalniček (1982) a omezení výskytu příušnic (po roce 2000). Významný 
byl také vývoj nového typu vakcíny proti pravým neštovicím a bezpečnější 
a účinnější očkovací látky proti vzteklině. 

 
Kdo sledoval televizní záznam slavnostního aktu, všiml si i drobné 

nehody, která se přitom stala právě jemu. Já jsem ale měl opravdové 
potěšení posedět proti panu docentovi ve Valdštejnově pracovně. Pan 
docent vychutnával skleničku červeného vína, já jsem si netroufl zahánět 
příšernou trému jakýmkoliv alkoholem a dal jsem přednost džusu. 
Pohovořili jsme jen krátce. I tak jsem registroval, že můj společník má 
nejen smysl pro humor, ale – a to zejména – dobrý vztah k lidem 
z praktického života. Nemůže být ani pochyb o tom, že v době, kdy řídil 
Ústav sér a očkovacích látek, dokázal s přátelskou kolegialitou poradit a 
pomoci kterémukoliv lékaři, třeba „jen“ z malé venkovské nemocnice, 
závodu nebo obvodu. 

 
Využil jsem internetu a sehnal jsem si o tomto vynikajícím vědci a 

organizátorovi pár podrobností. Dimitrij Slonim se narodil 4. 8. 1925 
v Praze, jeho matka byla Češka, otec Rus, emigrant a zároveň Žid. Rodiče 
se rozešli, otec odešel do Paříže, a odtud pak před Němci do USA. Syna 
vychovávali prarodiče v jihočeské Blatné.  
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• psychiatrické nemocnice nemají jasný pokyn, doporučení nebo 
stanovisko pro jejich praktické zapojeni do Reformy, např. přípravou 
implementačních plánů. Pokud tedy začnou uskutečňovat kroky směřující 
ke změně, vystavuji se riziku sankcí ze strany zřizovatele – MZ 
 
• obdobné na tom jsou NNO (nevládní neziskové organizace, pozn. red.), i 
z pohledu sociálního 
 
• pro potřebu reformy nejsou zpracovány ekonomické studie a studie 
efektivity, přestože na ty byly alokovány finanční prostředky. Projekt 
EKODUZ vsak z těchto prostředků nebude možné realizovat, alokace 
končí a na provedení kvalitní studie je nezbytný čas 
 
• pracovní skupiny v rámci strategie, jejichž obsazení bylo schváleno v 
říjnu 2014, se některé sešly pouze jednou. 
 
• spolupráce s jinými resorty asi neprobíhá, nebo o tom nejsou informace 
 
• stále chybí jasný politický leadership 
 
• velká pracovní skupina pro strategii reformy se nesešla déle než rok! 
 
• MZ nemá dostatečnou personální kapacitu na přípravu a natož realizaci 
reformy – jeden či dva úvazky nemohou stačit 
 
• kraje nejsou dostatečně zapojeny - přitom je plán zapojení - mít 
koordinátory reformy na krajích a jeden koordinační tým (jako v rámci 
projektu transformace pobytových sociálních služeb (TRASS). 
 

Vybrala Ing. Martina Přibylová 
Převzato z Informačního magazínu Fokusu Praha 

PRAŽSKÉ FOKUSOVINY 20 
20. číslo 

vydáno 1. 7. 2015 
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ANTIPŠTROS a Inspirace léta 
 

Pro většinu příjemců invalidního nebo starobního důchodu není čas léta 
spojen s poznáváním cizích krajů, většina z nás se spokojuje s tím, že 
„všude dobře, doma nejlíp“. Ale co – vzduch, teplo, Slunce, někdy i voda, 
jsou zadarmo a toulat se můžeme i po svém okolí anebo v knihách, 
myšlenkách, ve vzpomínkách... O prázdninách je přece jen víc klidu. Já 
sama se tím v létě řídím a je mi i doma dobře. 

Ve zvolněném tempu přicházejí i události – něco málo se děje a něco 
vůbec ne. Do druhé skupiny, zdá se, bohužel patří i pokračování příprav 
reformy psychiatrie. 10. června odevzdali zástupci „Platformy“ ministru 
Jiřímu Dientsbierovi dopis pro premiéra Sobotku, aby podpořil další vývoj 
transformace. O jeho odpovědi zatím žádné informace nejsou. Pan premiér 
strávil jeden dubnový den na invalidním vozíku, „aby se co nejvíce 
přiblížil životu lidí používajících tuto pomůcku“. To je samozřejmě 
chvályhodné, ale jenom základních typů zdravotního postižení je šest. 
Bude mít pan předseda vlády někdy čas i na ostatní nemocné a postižené 
lidi? 

Začátkem července jsem v poště našla interní zpravodaj Fokusu Praha. 
Mezi informacemi je zveřejněno i konstatování ředitele Pavla Nováka 
právě o tom, co se v reformě neděje (viz přechozí stať). 

Pozoruhodná je také informace ministerstva zdravotnictví, že pro 
projekty předkládané s cílem „zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních 
služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“ chybí 
dostatečný počet příslušně kvalifikovaných hodnotitelů. (A najdou se?) 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením (2015- 2020) byl usnesením vlády schválen letos 25. května. 
Jeho plnění bude kontrolováno po roce, tedy na jaře 2016. V jakém stavu 
bude realizace všech dobře míněných záměrů ve prospěch duševně 
nemocných, když teď, devět měsíců před hodnocením se vlastně ještě 
„nekoplo do země“? 

Snad tedy raději o tom, co se děje. To mohu sledovat především v 
pražském Fokusu. Budoucí „zapsaný ústav“ se intenzívně připravuje na 
vybudování Centra duševního zdraví ve smyslu technickém i obsahovém. 
Dvě diskusní setkání pracovníků Fokusu s mladými bohnickými lékaři se 
budou konat i v létě. 
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A pokračují také akce skupiny pacientů - „Studia 27“ - zaměřené na osvětu 
a destigmatizaci (financované z norských fondů). Patřil k nim i příjemný 
večer autorského čtení v pražské Zvonařce. Právě on mě přivedl 
k zamyšlení nad různými formami pacientských aktivit, nad skupinami 
lidí, kteří je realizují - i nad generačními rozdíly. Myslím, že psychiatrie se 
mění nepozorovatelným způsobem, ale mění se. 

Aktivita a činnost, nejlépe výdělečná, jsou při duševním onemocnění 
jedním z nejlepších léků. Podstatu problému vysvětlil v nedávném 
rozhlasovém rozhovoru pan Karel Rychtář, místopředseda Asociace 
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Úspěchy některých zcela 
mimořádných osobností mezi postiženými nejsou tím nejdůležitějším. 
Hlavním úkolem je postarat se a zaměstnat právě ty průměrné. Jaké jsou 
současné šance duševně nemocných? 

Věřme, že obecně se situace snad přece jen mění k lepšímu. Určující je 
ovšem pořád postoj „normální veřejnosti“, politiků a médií. Po sérii 
tragédií, ve kterých hráli smutnou roli protagonistů lidé s duševním 
onemocněním, se Česká televize vrátila k tématu nebezpečných 
psychiatrických pacientů. Pořad Michaely Jílkové Máte slovo byl pro mne 
velkým poučením, ale přesto se mi zdál pro celou skupinu značně 
ohrožující. Jak mohl působit na běžného nezasvěceného diváka, který 
nezná detaily a souvislosti a může si ze vzrušené diskuse odnést zcela 
zkreslený dojem? Prosím všechny čtenáře Klubka pracující s PC, aby si 
video s pořadem z 19. června prohlédli (viz archiv M. Jílkové nebo 
www.os-kolumbus.org) a pokud možno mi alespoň stručně napsali svůj 
komentář. Není jedno, jestli veřejnoprávní televize zdůrazňuje téma „těch 
nebezpečných“, kterých je podle odhadu lékařů 1%, zatímco léčba, pomoc 
(ale i ohrožení) bezbranných, a tak zřejmě nezajímavých, 99 % je mimo 
její pozornost. Předem děkuji všem, kdo se ozvou. 

Krásné léto přeje všem 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
14.6.2015 

 
P.S.: Ústecký spolek Self Help pořádá 30. září konferenci na téma 
Nedobrovolná hospitalizace a nedobrovolná léčba. 

http://www.os-kolumbus.org/
mailto:dz.prima@centrum.cz

