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Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie Ritterová, 
technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a příležitostní 
dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich organizací 
ani členů redakční rady. 

číslo 1 – leden 
ročník XVII. (2016) 

 
 
 

 
 

Piš dopis, když se rozčílíš. 
Do obálky ho však vlož až druhý den. 

 
E. M. Remarque 



 
 
 

Naše gratulace 
 
 
 

Paní PhDr. Darja Kocábová 
 

7. 1. 2016 
 

oslavila významné životní jubileum. 
 

 
 

Naší paní doktorce všichni upřímně děkujeme za její celoživotní práci, 
laskavost a bohatství myšlenek, o které se s námi vždy dělila. Do 
budoucích let přejeme zdraví, štěstí a pohodu. A pokud už neúprosný běh 
času někdy nedovolí, aby se toto naše přání splnilo beze zbytku, pak ať je 
takových chvil co nejméně a Kocábovům se je společně daří úspěšně 
překonávat. 

 
Nejlepším dárkem pro paní doktorku bude od nás, když v nové 

organizační struktuře u nás vše bude fungovat lépe, spolehlivěji a s větším 
užitkem pro opět se rozšiřující komunitu našich přátel a příznivců. 

 
 

Za spoustu vděčných pacientů 
 
 

Jirka Přáda    Honza Bázler 
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Sobotní neboli velké kluby 
 
se budou konat 16. 1.- termín byl výjimečně posunut kvůli adaptaci 

klubovny, dále pak 6. 2. (jako náš tradiční host byl již pozván RNDr. et 
Mgr. Karel Červinka, klinický psycholog). 

Další termíny jsou 5. 3., 2. 4., 7. 5. a 4. 6. 
Program bude doladěn a otištěn v příštím čísle, případná změna je 

vyhrazena. 
- red –  

* * * 
 

Těm, kdo mají rádi mé pořady o Karlu Krylovi, oznamuji tímto, že 
vystoupím veřejně v Muzeu Podbezdězí v Bělé p. B. (je to na zámku 
v prvním patře) ve čtvrtek 21. 1. od 17:00. 

Přijďte nebo mi aspoň držte palce, ať se zbavím trémy. 
 

Jan Bázler 
* * * 

 
 

Řešení šachové úlohy z listopadu 
1. Vxe7! 
Zbývající jezdec na g8 je paralyzován a Dg7 v dalším tahu znamená mat. 
Pokus znemožnit jej tahem na f7 bílý zlikviduje Jxf7 – mat. 

 
Novou úlohu vytvořil Jurij Marker z Ermentau, tenkrát v SSSR, dnes 
v Kazachstánu. 
 

Vybral – MV- 
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lékař, tak prý, že mají zdravotní potíže, tak jsem navrhl, že půjdeme do 
kuchyně a já je po odložení svršků vyšetřím, samozřejmě z toho sešlo. 
Jinak na galavečeru dostával Václav Pojkar ocenění od starosty Mělníka, 
jako nejlepší trenér naší republiky všech dob. Je na snímku uprostřed a 
nalevo je Ruda Kraj. 

 
 

Fokus Cup 2015 V neděli 20. 12. 2015 se sešlo v hale neratovického 
gymnázia šest týmu z České republiky a dvě mužstva z Německa, aby 
změřily své síly ve fotbale. Hrálo se jako o život, ale férově. Mužstva se 
znala z předchozích turnajů, tak se kalkulovalo, jaké kdo má letos šance. 
Mezi účastníky bylo i mužstvo Sananim Praha, které minulý rok bylo 
první, a je o něm známo, že jezdí na turnaje po celém světě a nejdál bylo v 
Chile. Mělník jako vždy reprezentovalo mužstvo Sport Vehlovice, v němž 
bojovali i Ivoš a Vladan Přádovi a úspěšně ho vedla trenérka Denisa 
Hollerová. A uplatnila dobrou taktiku, jelikož mužstvo skončilo na 
druhém místě za pověstnými Kosatkami. Třetí místo obsadil Sananim 
Praha a čtvrtá příčka patřila pořádajícímu mužstvu neratovického 
gymnázia. Díky patří vedení gymnázia a zvláště Janu Dolejšímu s chotí za 
bezchybnou organizaci turnaje. Vždy je krásné na turnaji spatřit, jak sport 
a konkrétně fotbal spojuje lidi, nehledě na to, jaké jsou národnosti. 

3 
Fokus Mladá Boleslav 
Středisko: Nový park 

Kontaktní osoba: Mirka Samková, telefon 775 562 009 
Mail: samkova@fokus-mb.cz 

 
 800 – 1200 1300 – 1600 1600 – 1730 

Po Volnočasový 
program 

Vaření Psychoterapeutická 
skupina 

Út Volnočasový 
program 

Ping-pong  
(1300 – 1500) 

Psychoterapeutická 
skupina (1400 – 1530) 

 

St Volnočasový 
program 

Vaření  

Čt Volnočasový 
program 

Filmy  

Pá Volnočasový 
program 

Koláže  

 
Volně přístupné programy 
 
Program určený především pro PN Kosmonosy, odd. K20  
 
Volně přístupný program. Hraje se ve sportovní hale u Kauflandu. 
Kontakt: Lenka Strapinová (775 562 016) 
 
Program je přístupný po domluvě s Bc. Denisou Bezpalcovou 

(775 562 005) 
 

Sledujte informace na dveřích a na nástěnce, nebojte se využít i osobních 
kontaktů. 
 

Váš 
MUDr. Jan Stuchlík 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Adventní – Mikulášský – Vánoční klub 2015 
 

Po velkolepém předvánočním klubu 2014, kde pan senátor Šilar osobně 
předal pamětní stříbrnou medaili senátu paní PhDr. Darje Kocábové, byl 
tentokráte klub už skromnější. Skoro by se chtělo říci: stejný jako 
v předchozích letech. Ale přece jen by to pravda nebyla. 

I tento klub byl výjimečný. Přišli mezi nás zástupci FOKUSu, už ne jako 
hosté, ale jako naše nové vedení, jmenovitě paní Lenka Strapinová a 
MUDr. Jan Stuchlík. Olín Čapoun se k nám také velmi těšil, ale 
znemožnila mu to chřipka. MUDr. Stuchlík stručně nastínil koncepci, jak 
budeme pracovat po sloučení s FOKUSem. Pak přišli na řadu opravdu už 
hosté: páter Štěpán Smolen, nyní už kaplan římskokatolické farnosti 
v Mladé Boleslavi, a páter Kamil Škoda, farář z Bělé pod Bezdězem 
v obvyklé roli hudebního doprovodu našeho programu. Michal Šéfl, který 
u nás s Kamilem také často hrával, se tentokráte omluvil, zaneprazdňovaly 
jej povinnosti novopečeného otce. 

Páter Štěpán promluvil o křesťanském obsahu Vánoc. I když nejsme 
náboženské sdružení, je to také důležité. Naše Vánoce jsou křesťanské 
svátky, a tak je slavívali i naši prapředkové, v jejichž životě hrála víra 
důležitější roli, než je dnes obvyklé. A kdykoliv se tento obsah Vánoc 
zamlčoval nebo dokonce potlačoval, byla to známka, že se děje něco 
nedobrého pro náš národ. O Vánocích zajde leckdo do kostela, třeba jen ze 
zvědavosti – u nás mohli díky Štěpánovi slyšet něco z kázání i ti, kterým 
by strach nebo ostych do kostela zajít nedovolil. 

Nesmím také zapomenout na poděkování paní Haně Hejnové. Ta u nás 
pracovala od roku 2009 (tedy ještě dříve, než se páter Kamil stal naším 
pravidelným hostem – poprvé před Vánocemi 2010). Řekl jsem to 
několikrát a opakuji znova – když jsme hledali vedoucí klubu, měli jsme 
obrovské štěstí, že nám na hlášení na úřad práce přihlásila právě paní 
Hejnová. A máme štěstí, že bude nadále vypomáhat i v týmu FOKUSu. A 
nakonec (protože jsme rok zakončili společným hodováním) děkuji i paní 
Potrošovské. 

Jan Bázler 
odstupující předseda 
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V minulém Klubku napsal Honza článek, jak mu byl ze Star Dance 

sympatický Rosťa Osička. S tímto boxerem jsem se setkával už před třiceti 
lety, když mělnický oddíl zajížděl na turnaje v boxu do Prahy A světe div 
se, 12. 12. 2015 se konal u nás na Mělníku galavečer v boxu a já se s R. 
Osičkou opět setkal a vyfotil ho- je to ten sedící v červeném tričku. 

 

 
 
Na galavečeru proběhly zápasy v boxu a dalších bojových uměních a 

ukázalo se mi, že Mělník v těchto sportech dosáhl dobrých výsledků i na 
mezinárodní úrovni. Mezi vrchol patří stříbrná medaile Rudy Kraje 
z olympiády v Austrálii v roce 2000. Já chodil na tréninky boxu si jenom 
zacvičit a trenéři Václav Pojkar a Franta Pakandl, kteří Rudu Kraje a 
ostatní trénovali, byli moji kamarádi. Nevím proč, ale vysloužil jsem si tam 
přezdívku - doktor. Bylo docela úsměvné, když jeden boxer provozoval 
restauraci a já tam byl na kávě a mladé číšnice nabyly dojmu, že jsem 
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Motto: 

 
Přijdou do baru hokejista a fotbalista: 
Hokejista praví: "Whisky a led!" 
Fotbalista se na něho podívá a říká: "Whisky a trávu!" 

 
 

S Jirkou Přádou o vojně, boxu a nakonec i fotbale 
 

 
V minulém čísle byla zmínka, že jsem byl armádě. Abych upřesnil, já 

odešel z mladického trucu v patnácti letech z domova a po ukončení škol, 
jsem se doslova za svojí práci styděl a rozvinuly se u mne psychické potíže 
a nakonec vojenští psychiatři mi pomohli, že jsem po roce služby odešel do 
civilu. A po úspěšném zaměstnání plánovače lodí v Českých loděnicích - 
všechny lodě se potopily, jsem pracoval jako topič a následně jako pošťák, 
a kdybych si mohl znovu vybrat, tak bych bral opět manuelní práci, jelikož 
jsem něco konkrétního za sebou viděl. Mám přítele, býval. ředitele školy, 
který tuto školu založil a dvacet let úspěšně vedl a dnešní vedení mu 
zakázalo návštěvu školy a ještě se s ním soudí. I takové jsou bohužel konce 
kariéry. Podstatnější pro mne než minulé zaměstnání bylo, že pomocí 
psychiatrie a klubů jsem poznal mnoho lidských tváří a jejich osudů a 
kolikrát mi mé problémy připadaly malicherné a vzájemně jsme si dávali 
podporu na klubových setkáních a pobytech v přírodě po republice a i 
v zahraničí. Jsem moc rád, že mnoha aktivit se mohli zúčastnit moji 
synové, které asi toto vše nasměrovalo, co se týče pracovního vzdělání a 
kariéry, do oblasti zdravotnictví. Staršího syna přímo do psychiatrické péče 
o pacienty. A i si dovolím tvrdit, že jsem na setkání načerpal sílu a získal 
poznatky, které mi pomohly při výchově synů, až někdy mi připadá 
neskutečné, že s nima nemáme žádné problémy. 
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ANTIPŠTROS a Prognózy roku 2016 

 
Vánoční světla a novoroční ohňostroje dozářily a jako vždycky 

vstupujeme do všedních dnů dalšího roku s jeho nadějemi i riziky. (Jistota 
neexistuje.) Možný pohled do budoucna nám nabídl svým vzkazem 
šéfredaktor portálu Helpnet, pan Jaroslav Winter. Kromě pevného zdraví 
popřál všem čtenářům a uživatelům „náhled na vše, co Vás potká, 
prizmatem poloplné, nikoliv poloprázdné láhve“. Zkusíme to? 

Docent Pavlovský z pražské Psychiatrické kliniky ale Helpnet asi nečte. 
„Výhledy pro příští rok se mi nejeví příliš optimistické.“ Přál by si nové 
preparáty na léčbu Alzheimerovy choroby, ale nedoufá v ně, zato 
předpokládá nárůst počtů pacientů a zároveň zhoršení personálního 
zajištění v důsledku nedostatku financí (Magazín MF DNES, prosinec 
2015). 

Na stránkách MZ www.reformapsychiatrie.cz 
naopak nacházíme spíše povzbudivé informace. Dobrá zpráva je 
nepochybně už to, že tento web přestal být mauzoleem prvního období 
reformy a od loňského podzimu znovu přináší aktuální zprávy. Na konci 
roku se tu objevuje zápis z posledního jednání pracovní skupiny pro 
udržitelné financování, reportáž z nového Centra duševního zdraví 
pražského Fokusu a zejména rozhovor s předsedou Psychiatrické 
společnosti, MUDr. Martinem Hollým. Ten přes některá existující úskalí 
upřímně doufá v naplnění záměrů dokumentu „Strategie“ z roku 2013. I 
slova pracovníků MZ a samotného ministra Svatopluka Němečka působí 
dosti nadějně (jen překonat ta úskalí). Zájemci, čtěte... 

Stránky konstatují shodu mezi vedením rezortu a Psychiatrickou 
společností ČLS JEP – dnešní a budoucí předseda se mají stát garanty 
reformy psychiatrie. Slibné je prohlášení ministra na adresu zdravotních 
pojišťoven o potřebě „navyšování finančních zdrojů pro rozvoj 
psychiatrické péče, které jsou už dlouhodobě ve srovnání s Evropou 
hluboce podprůměrné“. 
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Tisková zpráva z listopadové konference v závěru zdůrazňuje „silnější 

zapojení pacientských a neziskových organizací do procesu 
implementace“. Neziskové (tj. poskytovatelské) organizace jsou v procesu 
realizace změn jistě silně motivovány, i když zatím stále vyjadřují některé 
své pochybnosti. Zapojení pacientských organizací se mi ovšem jeví jako 
velmi nejisté - ať už jde o malé (a pasívní) svépomocné organizace nebo o 
celostátní Kolumbus, který od zahájení reformy postupuje svou 
specifickou a izolovanou cestou bez komplexnějšího pohledu a spolupráce 
s jinými uživateli. Nevím o dobrém řešení. Dál navíc platí otázka, jak se 
organizace duševně nemocných vyrovnají s požadavky nového 
Občanského zákoníku. V závěru loňského roku bylo rozhodnuto o 
ukončení existence České asociace pro psychické zdraví – a tak i jejích 
hlavních projektů, včetně časopisu ESPRIT. Jsou tu i alarmující informace 
o snaze poslanců KSČM rozšířit možnost nedobrovolných hospitalizací i 
na „pravděpodobně nebezpečné“ pacienty. Vláda tento návrh odmítla, ale 
bude „posouzen zákonodárci“ (zpráva ČTK z 22.12.). Spolek Kolumbus 
usiluje o zřízení funkce ombudsmana v lůžkových psychiatrických 
zařízeních. 

Alespoň pár dobrých zpráv na závěr? I takové jsou... Plzeňský Ledovec 
pořádá v únoru konferenci o Recovery (úzdrava, zotavení) za účasti 
zahraničních hostů a MUDr. Martina Hollého. „Libuška“ - centrum 
denních aktivit Fokusu Praha získala v projektu Hithit celkem 128 tisíc Kč 
na sportovní aktivity svých klientů. (První malá vlaštovka 
destigmatizace?) A „osvětový a destigmatizační“ projekt NRZP ČR pro 
cílovou skupinu duševně nemocných (v rámci tzv. Narplánu) postoupil do 
dalšího kola dotačního řízení. Doufejme, že takových zpráv v průběhu 
roku přibude. 

 
Rok 2016 ve zdraví a hodně (alespoň) „poloplných lahví“ přeje všem 

 
Martina Přibylová 

7. 1. 2016 
dz.prima@centrum.cz 
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STRUČNĚ Z NAŠÍ KLUBOVNY 
 
Fokus převzal inventář ČSDZ, pobočného spolku Mladá Boleslav. Vše 
proběhlo v pořádku, všichni vedoucí klubu se dobře starali nejen o lidi, ale 
i o náš společný majetek. 
 
Ukončení činnosti ČSDZ, pobočného spolku Mladá Boleslav, schválila 
celorepubliková porada ČSDZ. Je to sice jen administrativní úkon, ale ani 
takové věci nepodceňujeme. 
 
Ihned po předvánočním klubu se v klubovně intensivně pracovalo. Kvůli 
záměrům s kursy vaření se kompletně renovovala a rozšířila kuchyňská 
linka. Také máme nově vymalováno. Všem se bude u nás líbit. 
 
… A Z REGIONU 
 
V Mladé Boleslavi se rozšíří měření kvality ovzduší. Nově bude Český 
hydrometeorologický ústav zjišťovat také koncentrace benzenu, který je 
toxický a karcinogenní. 
 
ŠKODA AUTO ve 120. roce existence společnosti dosáhla nového 
prodejního rekordu a podruhé za sebou prodala více než 1 milion vozů za 
jeden kalendářní rok. Celosvětové prodeje značky v jubilejním roce 
vzrostly o 1,8 procenta na 1 055 500 vozů (2014: 1 037 200). 
 
Městská policie na konci roku vždy sčítá bezdomovce. Na území našeho 
města bylo na konci roku 2015 evidováno 114 osob bez domova. Podle 
ředitele městské policie Tomáše Kypty je z tohoto počtu 105 mužů a 9 
žen, 97 osob české národnosti a 17 cizinců. 

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

- red - 
 


