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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 4 – duben 
ročník XVII. (2016) 

 
 
 

 
 

Cesta bez nástrah je cesta do prázdna. 
 

Lupus Libertus 



Březen, 2016 
 

Milí přátelé, 
 
srdečně vás zdravím v čase, kdy se k nám opět vrací slunce i 

naděje, že všechno se může zase v dobré obrátit. 
 
Jak jsem se dozvěděla, došlo u vás k určité změně-ale změna je 

přece život. Když Fokus vzal pod křídlo náš socioterapeutický klub, 
jeho účel a smysl zůstal a personální obsazení vám je známé, i když 
se trošku přeskupilo. Ovšem ten, kdo si s úlevou vydýchne, je Honza 
Bázler, na němž, jako na tajemníkovi klubu a šéfredaktorovi Klubka, 
ležela odpovědnost za běh klubu celá léta, prakticky od ukončení 
původní týmové spolupráce zakládajících členů. Osobně jsem 
Honzovi hluboce vděčná, že se zasloužil o udržení kontinuity 
klubového společenství - podpořili ho ovšem mnozí další věrní - a 
stal se tak podílníkem svým způsobem vzácné komunity, která stála 
při sobě v bolesti i radosti. 

 
Milý Honzo, děkuji Vám, že jste neztratil odvahu překonávat 

sama sebe a vložil jste svou energii do smysluplné činnosti, která 
pomohla už mnoha lidem v jejich bezradnosti a osamělosti. 

 
Jsem v myšlenkách stále s vámi všemi 
 

vaše Darja Kocábová. 
 

* * * 
 

Jménem redakce Klubka i jménem svým děkuji paní doktorce D. 
Kocábové za vlídná a povzbudivá slova. A protože 10. duben následuje 
krátce po naší redakční uzávěrce, gratulujeme paní doktorce také k jejímu 
svátku a předáváme pomyslnou kytičku. 

Jan Bázler 
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NEZAPOMEŇTE 

 
Bazárek (podrobně jsme o něm psali v březnovém čísle) proběhne 

v úterý 5. 4. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. 
v prostorách klubu - Nový park   (č. p. 1262.) 

S sebou si vezměte peníze a tašky na věci. 
 

Na sobotní klub 7. května je domluvena ukázka canisterapie (užití 
psů k léčebným účelům). Pozvány jsou 2 terapeutky s 3 psíky, po úvodním 
slovu bude následovat diskuze. 

 
Tradiční gardenparty v Línech je plánována na 4. června. Případné 

změny našich záměrů zveřejníme na nástěnce nebo v příštím čísle. 
 

Kolektiv pracovníků Centra Sociální Rehabilitace 
 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z února 
1.   Df1! 
Hrozí:    2. Df6 mat 
 
1.   …  Dxf1  2.   Sxc3 mat 
1.   …  Sf4  2.   Dxf4 mat 
1.   …  Vf5  2.   Dxf5 mat 
1.   …  Vh6  2.   Df5 mat 
1.   …  Je4  2.   Vxe4 mat 
1.   …  Jd5  2.   Jg6 mat 
 
 
Novou úlohu vytvořil Nikolaj P. Zelepukin, tehdy v SSSR, přesnější 
lokace jeho bydliště není redakci známa. 

Vybral – MV- 
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Ředitel velké společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých 
zaměstnanců ohledně naléhavé záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo 
domů a ozval se mu dětský šepot: Halóó ? 
Ředitel se zeptal: Je tatínek doma ? 
Je, zašeptal malý hlas. 
Mohl bych s ním mluvit?, zeptal se muž. 
K jeho překvapení malý hlas zašeptal: Ne. 
Je tam maminka? 
Ano. 
Můžu s ní mluvit? 
Ne. 
Je tam ještě někdo?, zeptal se ředitel dítěte. 
Ano, zašeptalo dítě. Policajt. 
Divíce se co by policajt mohl dělat v domě jeho zaměstnance, zeptal se 
ředitel: Můžu mluvit s tím policajtem ? 
Ne, nemá čas, zašeptalo dítě. 
Co dělá, že nemá čas? 
Mluví s mámou a tátou a hasičem, přišla šeptaná odpověď. 
Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo jako 
helikoptéra, se ředitel znovu zeptal: Co je to za zvuk? 
Helikoptéra, odpověděl šeptající hlas. 
Co se to tam sakra děje?, zeptal se polekaný ředitel. 
Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: Právě přistála helikoptéra pátracího 
týmu. 
Ředitel se nyní zeptal opravdu polekán: Proč tam jsou? 
Stále ještě šeptající mladý hlas odpověděl s tlumeným chichotem: Hledají 
MĚ. 

 
Ani na humor – jako vždy – nezapomněli 

 
Přádovi 
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V sobotu 5. března 2016 byl náš obvyklý klub, téma –  

 

Velikonoce se blíží 
 
Sešli jsme se v klubovně, která je nově předělaná, protože jsme se spojili 

s Fokusem. Takže p. Hejnová a p. Strapinová připravily občerstvení: chlebíčky, 
koláč s posypkou, perníkovou buchtu a výbornou držkovou polévku. Zúčastnilo 
se 13 členů. Přišel mezi nás páter Kamil Škoda, původně si myslel, že bude 
hudební doprovod, ale musel improvizovat, tak byla přednáška dělána zábavnou 
formou. Dozvěděli jsme se proč je: Květná neděle, Škaredá středa, Zelený 
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Boží hod velikonoční, Velikonoční 
pondělí. 

 

Vjezd do Jeruzaléma 
Ježíš vjíždí na oslavu a zástupy lidí ho vítají ratolestmi. 
Rozhodnutí velekněží 
Když Ježíš dokončil tato slova, řekl svým učedníkům „Víte, že za dva dny 

budou velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“ Tehdy se sešli 
velekněží a starší lidé ve dvoře velekněze Kaifáše a uradili se, že se Ježíše 
zmocní lstí a zabijí. Říkali: „Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid 
nebouřil.“ Takže: Jidáš polibkem zradil Ježíše a dostal 30 stříbrných. Ježíše 
dovedli před Kaifáše a potom ho poslali před Piláta – mezitím Petr třikrát zapřel 
Ježíše. Pilát nechtěl sám rozhodnout o smrti Ježíše, tak dav lidí měl rozhodnout: 
Zločinec Barabáš nebo Ježíš. Byl vyzván Ježíš na „Ukřižování.“ Tak ho svlékli a 
upletli trnovou korunu a přes ramena dřevěný kříž. Šli na Golgotu „Lebka“. 

 

Ježíšova smrt 
V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin „On byl opravdu Boží syn“ 
 

Pohřeb a prázdný hrob 
Hrob byl ve skále zavalený kamenem. Byla tam Marie z Magdaly. Ale v pátek 

přišli velekněží před Piláta, že bylo proroctví. „Po třech dnech bude vzkříšení“. 
Tak radši poslal stráže. Ale v sobotu Marie přišla a našla prázdný hrob. Byl 
vzkříšen: potom Ježíše potkala „Nebojte se. Jděte a oznamte svým bratřím, aby 
šli do Galileje, tam mě uvidí.“ 

„ Evangelium podle Matouše“ 
Napsala: Eva Prskavcová 
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Stereotypy a z nich vyplývající postoje 

(pokračování z minulého čísla) 
 

Čálek uvádí vlastní zkušenost s řadou pacientů, u kterých teprve 
„vyléčení“ jejich vlastního předsudku vůči onemocnění a léčbě přineslo 
konečné osvobození a uzdravení. Následuje popis myšlení klientky 
motivované strachem ze stigmatizace a z toho plynoucího despektu, která 
se zdráhala navštívit jiné druhy lékařské péče. "Obávala se, že když se 
zjistí, že se léčila s psychickým onemocněním, bude se s ní zacházet jako 
s bláznem". 

 
V podobném duchu se vyjadřuje i psychiatr Martin Jarolímek 

v souvislosti se schizofrenními onemocněními:  "Nevím o jiném takovém 
onemocnění, které by bylo zatíženo tak velkou stigmatizací ze strany 
veřejnosti. Existuje totiž tzv. laická představa šílence: někdo, kdo jedná 
impulsivně, nepředvídatelně a mnohdy agresivně. Neštěstím je, že se takto 
mnohdy cítí, tedy stigmatizují sebe sama i samotní nemocní… A kde je 
stigmatizace, je i diskriminace. Jev, se kterým se naši pacienti setkávají při 
hledání odpovídajícího zaměstnání, navazování partnerských a širších 
sociálních vztahů…"  

 
Stigmatizace a diskriminace duševně nemocných se neodehrávají jen 

mezi jednotlivci, ale i ve vztazích místní komunity, popřípadě ve vztahu 
celé společnosti k duševně nemocným. Duševně nemocní, jejich blízcí, 
profesionálové jsou jak objekty, tak subjekty stigmatizace. Klienti často 
stigma zvnitřňují a snaží se vyrovnat se s ním tak, že se stahují, izolují 
nebo vstupují do agresivních konfrontací s okolím. 

 
Potom je pochopitelné, když se duševně nemocný začne chovat tak, 

jak je od něj očekáváno. Nemá žádné zábrany chovat se "divně", protože 
stejně na něj bude pohlíženo jako na blázna. I když se pokouší začlenit do 
většinové společnosti, stačí jedna chyba, nečekaný afekt, který by 
komukoli jinému prošel bez povšimnutí, a veškerá jeho snaha je zmařena. 
Neuspěje-li takto opakovaně, rezignuje a stáhne se opět do svého světa. 

 
 

9 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Zralost 
 

„Člověk musí v životě odejít daleko, aby našel sám sebe, 
musí hodně ztratit, aby se dokázal těšit z toho, co mu zůstane, 
musí vyslechnout spoustu lží, aby věděl, kdo říká pravdu, 
musí hodně vytrpět, aby zjistil, co je skutečné štěstí, 
a musí se nesprávně zamilovat, aby našel skutečnou lásku…“ 

 
* * * 

 
„Pokud máte milující rodinu, pár věrných přátel, jídlo na stole a 
střechu nad hlavou, jste bohatší, než si myslíte.“ 

 
 

Na internetu našel, redakci ihned zaslal  
a čtenářům k zamyšlení doporučuje 

 
Jirka Přáda 

 
 

… a abychom nebyli jen vážní 
 

Ptá se otec syna:  
 
"Jirko, ty prej teď chodíš s Blaženou?"  
"No chodím, máš něco proti tomu?"  
"Ne, jen jsem chtěl říct, že když jsem byl v tvým věku, 
tak jsem s ní chodil taky!!!" 
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REGION 
 

K uctění památky umučených mladoboleslavských důstojníků z 
odbojové organizace Obrana národa a připomenutí smutného 77. výročí 
vzniku Protektorátu Čechy a Morava se konala v úterý 15. března 
vzpomínková akce u bývalých kasáren na Jičínské ulici. Akci uspořádala 
Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav. Pietního aktu 
se zúčastnil i náměstek primátora Michal Kopal, váleční veteráni včetně 
místopředsedy Československé obce legionářské Tichomíra Mirkoviče, 
náměstek středočeského hejtmana Karel Horčička či ředitel Krajského 
vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj pplk. Radim Tkačík. 

 
Novou publikaci historika Karla Herčíka Historické perličky 

z Mladoboleslavska, která měla 29. března slavnostní křest, seženete 
v Infocentru Mladá Boleslav a v knihkupectví na ulici 9. května za 110 
Kč. Knížku vydala Společnost Mikuláše Klaudiána k nedávným 80. 
narozeninám známého historika. 
 

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

 
SVĚT POČÍTAČŮ 
 
Dobrý den všem Fokusákům. 
 
Dávejte si velký pozor, jaké otvíráte maily! 
Šíří se virus jménem Locky, vypadá jako vystavená faktura s přílohou ve 
Wordu. Pokud tuto přílohu otevřete, hned vám zašifruje vše, co v počítači 
máte a nic už bez „klíče“ od hackerů za 400 dolarů neotevřete !!! 
Obranou je samozřejmě zálohovat, zálohovat, a zase zálohovat.!!! 
Jistější je na DVD, nepoužívejte externí disky, ani flash! 

 
Robert Řezáč, FOKUS MB, správa IT 
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Jediným bezpečným místem mimo svůj domov, kde se cítí dobře, se mu 
stává jeho skupina. Bohužel ji většinou nachází převážně 
v psychiatrických nemocnicích. Není výjimkou, že se tito lidé nechávají 
dobrovolně hospitalizovat jen proto, aby měli pocit, že někam patří, že 
jsou mezi svými. 

 
Podle Vágnerové se postižení lidé necítí být zdravou majoritou 

akceptováni. Jejich postojové stereotypy zahrnují pocity ukřivděnosti a 
podezíravosti bez ohledu na to, zda jsou aktuálně oprávněné či nikoli. 
Jedná se spíše o rigidní očekávání, která nepříznivě ovlivňují interpretaci 
projevů zdravých lidí i vlastní chování. 

 
Podezíravost je někdy nahlížena jako součást nemoci, kde se o ní 

hovoří jako o paranoidním chování, ne vždy je však neoprávněná. 
Duševně nemocní jsou vzhledem ke svému, většinou i viditelnému 
postižení, které jim způsobují především vedlejší účinky medikace, 
skutečně více ohrožováni a napadáni. Stávají se tak snadnějším terčem 
výsměchu, oběťmi krádeží a fyzických napadení. 
 

 
Denisa Bezpalcová 

 
Zdroje: 
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 
2008, ISBN 978-80-7367-414-4 
 
Fokus Labe, o.s. Rodina a schizofrenie - sestavil MUDr. Martin 
JAROLÍMEK,  c 2008-2013 [cit. 2014-04-13]. Dostupné na: 
http://www.fokuslabe.cz/dusevni-onemocneni/rodina-a-schizofrenie/ 
 

Pokračování příště 
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ANTIPŠTROS a Jaro plné událostí 

 
Jsme na začátku jara a události jako by se začaly zrychlovat a ještě i 

množit. Nejsem profesionál a nejlíp se mi píše o tom, čeho jsem se osobně 
zúčastnila. Potřebné informace navíc není tak snadné získávat (i když 
dělám, co můžu). Snad ale můžeme konstatovat zlepšení informovanosti 
všech zájemců o reformu psychiatrie prostřednictvím webových stránek 
MZ www.reformapsychiatrie.cz. Poslední, zcela aktuální informací je 
zpráva odboru koncepcí a strategií (24 stran) o stavu realizace Strategie 
reformy psychiatrické péče, a to i s příslibem pravidelné aktualizace. 

V závěru materiálu jsou komentovány některé „mýty“ o reformě a 
uveden přehled často diskutovaných rozdílů mezi Centry duševního zdraví 
(CDZ) a rozšířenými ambulancemi. K dalším zajímavým zprávám webu 
patří záznam brífinku o finanční a personální krizi českého zdravotnictví i 
obsažná informace o konferenci Fokusu Praha k CDZ. Z dění na MZ je 
snad přece jen možné mít pocit, že příslušný tým opravdu pracuje a koná a 
snaží se i o průhlednost své činnosti. (Ďábel je skryt v detailech, ale o těch 
jsou informováni ti, kdo se jednání na MZ účastní.) Během jara byli 
k jednáním na MZ přizváni i zástupci NRZP ČR – zdá se, že ke 
spokojenosti odborné společnosti. 

Zatím nemám informace o průběhu jednání VVZPO, kterého se těsně 
před velikonočními svátky za poskytovatele sociálních služeb zúčastnil i 
zástupce Asociace komunitních služeb, Mgr. Aleš Lang. Dnešní seminář 
pro uživatele na pražské Psychiatrické klinice má znovu vysvětlovat roli 
CDZ a rozšířených ambulancí. (Někteří členové spolku Kolumbus dávají 
najevo obavy ze vzniku CDZ, chápou je jako ohrožení své vlastní léčby.) 

Psychiatrická společnost ČLS JEP má před sebou volby nového 
výboru na další tříleté období (do roku 2019). MUDr. Hollý předá 
předsednickou funkci MUDr. Martinu Andersovi, Ph.D. z Psychiatrické 
kliniky VFN a členové společnosti si zvolí i budoucího předsedu na příští 
funkční období. Tento zvnějšku trochu komplikovaný postup má být 
zárukou kontinuity činnosti odborné společnosti. Jako v každém sudém 
roce pořádá v červnu ve Špindlerově Mlýně Psychiatrická společnost svůj 
sjezd. Letošní, v pořadí XI., se soustředí na téma Duševní zdraví – věc 
veřejná. Účast na předchozích sjezdech v roce 2012 a 2014 pro mne byla 
velmi poučná a užitečná, přihlásila jsem se i letos. 
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Jednání obnovené pracovní skupiny NRZP ČR pro duševně nemocné 
se uskutečnilo 8. března, další termín je dohodnut na 13. dubna. Samotné 
obnovení činnosti skupiny je samozřejmě nutné uvítat, otázkou zůstává její 
obsah a efekt (Zápis Mgr. Krásy z březnové schůzky zasílám společně 
s tímto textem redakci Klubka.). Jsem i nadále přesvědčena, že prioritou 
NR by měly být podmínky života zdravotně postižených s duševním 
onemocněním v závislosti na míře jejich onemocnění a sociálního 
vyloučení - už proto, že rezort zdravotnictví projevuje daleko větší zájem o 
řešení problémů než MPSV. 

Před měsícem jsem upozorňovala na cyklus přednášek v Psychiatrické 
nemocnici Bohnice (PNB). V té úvodní seznámil početné publikum 
MUDr. Ivan David s historií psychiatrie, další, 17. března, věnoval MUDr. 
Martin Hollý souvislostem nemocí duše a těla. Upozornil posluchače na 
projekt PNB „SOMA“ (Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností 
samostatného života – financováno z Norských fondů), jehož cílem je 
screening „rizik nemocí těla“ a vytváření metodiky rehabilitační péče. 
Další novinkou z bohnické nemocnice je práce peer konzultantů 
v několika pavilonech následné péče. (Dovedli bychom si něco takového 
představit ještě před pár lety?) 

S velkým zájmem jsem se v polovině března rozjela do Ústí nad 
Labem, abych se blíže seznámila s destigmatizačním projektem Fokusu 
Labe Neviditelní lidé. Viděla jsem působivou fotografickou výstavu 
v Teplicích, měla možnost mluvit s pracovnicí pro public relations i 
s Honzou z prodejny La Buž, jedním z „Neviditelných“. Myslím, že tento 
projekt má smysl - už v duchu klasického citátu, že je lépe zapálit svíčku, 
než jen proklínat tmu. 

 
Ať je letošní jaro bohaté na dobré aktivity, dobré události a dobré 

naděje. 
Čtenáře Klubka zdraví 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

30. 3. 2016 


