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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Psychologie i mikrobiologie 
 
Na sobotní klub 2. 4. zavítal opět nás starý příznivec, pan RNDr. et 

Mgr. Karel Červinka, klinický psycholog z psychiatrické nemocnice 
v Kosmonosech a původní profesí mikrobiolog. 

 
Místo přednášky se – jako obvykle – konala přátelská beseda o všem, 

co nás zajímalo. I když ne vše, co jsme se dozvěděli, bylo potěšující. 
Někteří zkušení starší lékaři, ano i primáři, odcházejí z Kosmonos do 
výslužby a jiní k ní už nemají daleko a náhrada se shání těžko. Také 
profese sociálních sester na odděleních je nedostatková. Platy nejsou 
nikterak vysoké a pro doplňování kvalifikace je nutné studium až v Brně, 
takže o tato místa není velký zájem. O to více se pak vzpomíná třeba 
právě na naší paní Hanu Hejnovou, která této profesi obětovala velký kus 
svého života. 

 
Nejen na psychiatrii, ale v celém zdravotnictví škodí zaměstnancům i 

pacientům bující byrokracie. 
 
Došlo i na mikrobiologii. Jak soudí pan doktor, na rozdíl od 

bezpečnostních rizik, jsou u nynější vlny migrantů rizika zdravotní 
poměrně malá. Přenos infekce vyvolané bacily je spíše výjimkou (to platí 
i pro tak vážnou nemoc jako tuberkulosa). Neléčitelnou hrozbou nejsou 
ani paraziti. Největší nebezpečí představují virové infekce (k nim patří i 
známá ebola), ty však příchozí z Blízkého Východu a vůbec celé Asie 
nemívají, to je problém jiných částí světa. 

 
Příště si porozprávíme na nějaké konkrétnější téma, napadla mě třeba 

tolik diskutovaná reforma psychiatrie. Poslední zprávy jsou dle stručného 
závěrečného vyjádření našeho hosta povzbudivé, důležité je zůstat na 
zemi a neusilovat o utopie. 
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Z konkrétních problémů by zejména život pacientů po propuštění 
z nemocnice neměly komplikovat nízké důchody ani doplatky za léky. 
Podstatné není, kolik lék stojí, ale to, že ho někdo pro své zdraví nutně 
potřebuje. 

Jan Bázler 
 

P.S. aneb ještě jsem si příliš neoddychl 
Naše spojení s FOKUSem pro mě znamenalo bezpochyby velkou 

úlevu. Ale vydechnout si definitivně přece jen nemohu. Zůstávám 
redaktorem našeho časopisu (a to, doufám, hlavně technickým) a svým 
způsobem i tajemníkem klubu, asi jako bývával Jarda Kocvera. Oficiálně 
jsem ale stále ještě předseda pobočného spolku v likvidaci a břímě 
odpovědnosti na mě bude ležet až do té doby, než zánik právního subjektu 
potvrdí úředně soud (jedno z „dobrodiní“, která nejen nám nachystal 
nový občanský zákoník), a neoficiálně jsem navíc stále i jakýsi finanční 
náměstek (tato práce škodí mému zdraví). Pozvolna naštěstí končí i naše 
finanční závazky. Od ledna 2016 je nájemcem naší klubovny už FOKUS. 
V dubnu – v nejbližším možném termínu – byla ukončena platnost naší 
smlouvy na internet od O2. Zbývá dohlédnout, aby závěrečné vyúčtování 
bylo správné. Stále ještě máme konto u ČSOB, smlouva s ní bude 
vypovězena až úplně nakonec. Nejvíce odpovědnosti nyní nese Olín, 
který má být naším oficiálním likvidátorem. Já sám zase procházím stohy 
úředních lejster, která se mi nahromadila (hlavně kopie účetní 
dokumentace), co bude vhodné archivovat a co dám na chatě do kamen. 

S redakční prací počítám nadále v delší perspektivě. Zrovna nedávno 
jsem s MUDr. J. Stuchlíkem probíral, jak redakční práci zlepšit. Poznají 
to zejména ti, kdo náš časopis dostávají v datové podobě. Otázkou je i 
složení redakční rady. Uvítám, aby se její řádnou členkou stala paní ing. 
Martina Přibylová, fakticky už jí dávno je. Přátelům, kteří do našeho 
časopisu přispívali v hojné míře spíše v minulosti, bychom – pokud proti 
tomu nebudou mít námitky – mohli nahradit jejich řádné v redakční radě 
členstvím čestným. Tak jim chci jménem všech poděkovat za spoustu 
pilné a tvůrčí práce, která za nimi zůstala. Návrhům na nové členy 
redakce, pokud přijdou, samozřejmě budu jak já, tak i tým zaměstnanců 
FOKUSu, pozorně naslouchat. A nadále budou vítání i příležitostní 
dopisovatelé. 
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Stereotypy a z nich vyplývající postoje 
(další pokračování) 

 
Podle Mlodinowa si namlouváme, že hodnotíme lidi individuálně. 

Občas se skutečně usilovně snažíme hodnotit ostatní na základě jejich 
skutečných individuálních vlastností. Často se nám to i podaří. Ale když 
dotyčného příliš neznáme, naše mysl se při vyhodnocování může upnout 
na jeho či její příslušnost k sociální kategorii. 

 
Ještě v osmdesátých letech si mnozí psychologové mysleli, že 

diskriminace je spíše vědomým a záměrným chováním než běžným 
nevyhnutelným projevem kognitivního procesu vyvolaného životně 
důležitou tendencí mozku ke kategorizování. V roce 1998 ale trojice 
vědeckých pracovníků z washingtonské univerzity publikovala práci, 
kterou mnozí považují za jasný důkaz, že podvědomé stereotypní chování 
je spíš pravidlem než výjimkou. 

 
Všichni můžeme proti předsudkům podvědomí bojovat, protože 

výzkum ukázal, že budeme-li se vědomě snažit, můžeme tendenci 
kategorizovat lidi změnit. Když si předsudky uvědomíme a budeme 
usilovat o jejich překonání, dokážeme to. Náš podvědomý soud, který do 
značné míry spoléhá na kategorie, do nichž lidi třídíme, vždycky soupeří 
s uváženějším a analytičtějším vědomým přístupem, který posuzuje 
dotyčné individuálně. V důsledku tohoto boje se výsledek - zda 
dotyčného vnímáme jako jednotlivce nebo jako generického příslušníka 
určité kategorie - různí případ od případu. 

 
A co je ještě důležitější: časté kontakty s příslušníky dané kategorie, 

resp. členské skupiny mohou fungovat jako protijed na negativní 
charakteristiky, které společnost lidem této kategorie připisuje. 

 
Praško se vyjadřuje k postojům lékařů a psychiatrů k duševním 

poruchám, který je dle něj výrazně poplatný jednak názorům sociální 
skupiny, jednak medicínské výchově. Kupodivu říká, že oproti 
normalizační reakci laiků mají odborníci větší pohotovost 
k stigmatizující reakci. Je to vysvětlováno vštěpovanou zásadou, že 
přehlédnutí nemoci je mimořádně vážná chyba, zatímco její mylné 
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diagnostikování je závada menší. Můžeme se zde setkat jak 
s přeceňováním, tak se zlehčováním závažnosti duševní poruchy pro 
postiženého i okolí. Lidé z nižších sociálních vrstev dostávají častěji 
závažnější diagnózu. Stejně tak osoby, které jsou odborníkovi 
nesympatické nebo u kterých se mu nedaří navázat dobrou spolupráci, či 
kteří jej kritizují. Často k tomu používá před sebou i personálem 
hanlivého synonyma diagnostické nálepky („psychopat“, „kverulant“, 
„paranoik“, „hypochondr“). Hanlivé nálepky zde často slouží jako obrana 
terapeuta, která zdůvodňuje vlastní neúspěch nebo také neochotu se mu 
intenzivněji věnovat. 

 
Není divu, že i u odborníků, kteří by měli být těmi zasvěcenými a 

nezaujatými, se objevuje stigmatizace. Ani oni se ve své diagnostické 
praxi nemohou vyhnout stereotypním postojům. K výrazné stigmatizaci 
dochází (dnes již naštěstí méně často) například ze strany lékařů 
v nemocnicích, týkající se přístupu k vyšetření zdravotního stavu na 
základě somatických potíží. Není ojedinělé, že jakmile je do nemocnice 
dopravena již „známá“ osoba s duševním onemocněním, stává se téměř 
okamžitě "horkým bramborem". Po zběžném vyšetření zdravotního stavu 
je pacient urychleně převezen do psychiatrické nemocnice. Odtud bývá 
následně odeslán domů, neboť není indikován k hospitalizaci. 

 
Pokud přesto dojde k hospitalizaci, i zde se pacient setkává 

s diskriminací. V rámci velkých zařízení, kde se na příjmových 
psychiatrických odděleních střídají celkem pravidelně stále stejní 
pacienti, je zřejmý rozdílný přístup zdravotnického personálu. Ať už se 
jedná o společenský statut, vzdělání, či diagnózu jednotlivých pacientů. 
A tak se stává, že duševně nemocnému inženýrovi se dostává lepšího 
zacházení a většího zájmu, nežli pacientovi se základním vzděláním, 
přestože jejich onemocnění má velice podobný průběh a vyžaduje 
obdobnou péči. 

Denisa Bezpalcová 
Zdroje: 
MLODINOW, L. Vědomí podvědomí. Jak naše podvědomí ovládá naše 
chování. Praha: Argo, 2012, ISBN 978-80-257-0909-2 
PRAŠKO, J. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, ISSN-1213-
508      Pokračování příště 
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ANTIPŠTROS o kompetencích 
 

Na internetu jsem včera objevila zajímavý článek o třech knihách 
napsaných autory se schizofrenií. Ohromil mě ovšem titulek o „životě 
s rozdvojenou osobností“. Chtěla jsem protestovat, ale po několika 
hodinách už byl název textu změněn do korektnější podoby. Dobré 
znamení? 

Už dlouho píšu, pořád dokola, že stigmatizace vyplývá především 
z neznalosti a je největším nebezpečím duševně nemocných, oboru 
psychiatrie - i reformy. Jistě je třeba ocenit ministerstvo zdravotnictví za 
pochopení, že psychiatrii rozumějí nejlépe odborníci a potvrzení 
Psychiatrické společnosti ČLS JEP jako garanta reformy. Koordinátoři se 
přihlásili také ke spolupráci s pacientskými organizacemi (což je ovšem 
trochu jiná kapitola) a uživatelé se skutečně stali členy jednotlivých 
pracovních skupin. Na reformě se pracuje, to je jistě pozitivní a 
rozdělování (nijak závratných) prostředků z evropských fondů se 
přibližuje. Na webových stránkách www.reformapsychiatrie.cz by měly 
být pravidelně aktualizovány informace o stavu realizace 
„Strategie“ (schválené v roce 2013). Ve Věstníku MZ byly před několika 
dny uveřejněny některé již schválené standardy, včetně Standardů CDZ. 

O tom, co čeká psychiatrii a její pacienty, ale nakonec rozhodnou 
ekonomické podmínky, politické postoje - a znalosti všech 
angažovaných. Skoro nic není při reálném rozhodování důležitější než 
kompetence. O systému psychiatrie bude rozhodovat vnější svět - a už se 
v kruhu můžeme vrátit ke stigmatizaci. Úspěch aktérů zevnitř „našeho 
světa“ je tak značně ovlivněn právě jejich kompetencemi. Zejména 
schopností vysvětlovat skutečnosti a problémy těm, kdo nakonec určí 
podmínky. 

A tady začíná moje skepse. 
V posledních letech je zřetelný rozvoj snažení zapojovat do činnosti 

především nestátních subjektů i uživatele. Od prehistorie svépomocných 
skupin (tou první bylo „ještě za totáče“ právě Klubko) až po dnešní 
profesionalizaci schopných uživatelů v nejrůznějších pozicích. (Určitým, 
ne právě přínosným, předělem byl Zákon o sociálních službách, který 
nutil pacientské organizace stát se poskytovateli sociálních služeb. Ne 
všechny to zvládly.) Je logické, že pro princip partnerství má daleko větší 
předpoklady sociální oblast než zdravotní zařízení, ale i v ní zůstává 
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mincí, která má dvě strany. Osobní zkušenost je důležitá pro další život 
nemocného, ale není ještě zárukou jeho objektivního obecného pohledu, 
orientace v systému nebo schopnosti komunikace s ostatním světem. V 
poslední době se opakovaně přesvědčuji o tom, že ne všichni „experti“ na 
takovou úroveň dosáhnou. 

Organizace Centrum pro transformaci pořádala v dubnu konferenci Na 
vlastní kůži. Několik vyškolených uživatelů (ambasadorů) přednášelo své 
prezentace. Část z nich jsem nemohla hodnotit kvůli svému horšímu 
sluchu, akustice i nezvládnuté práci s mikrofonem některých 
přednášejících. Z těch srozumitelných byl jeden příspěvek absolutně 
popisný, snad bez jediné vlastní myšlenky, další ve vztahu k realitě v 
podstatě zcela zmatený. 

Připomínám si výrok odborníka z Terstu o zaměstnávání duševně 
nemocných a výrobě popelníků, „které si stejně nikdo nekoupí“. 
Jakýkoliv trénink nemocných lidí je jistě chvályhodný, ale něco jiného je 
snaha a něco jiného kvalitní výsledek. 

Na Plzeňsku pracuje organizace Propolis, která pomáhá lidem 
s mentálním postižením. I její vedoucí prohlašuje, že nechce, aby klienti 
vyráběli věci, které si lidé budou kupovat jenom ze soucitu. A tak vedení 
získalo prostředky na sociální podnik - pivovar. Ten už vaří pivo, takové, 
které si lidé koupí jako jiné dobré zboží. Tak vidím úspěšnou rehabilitaci. 
Proto obdivuji gastronomické služby Fokusu Labe, které před ústeckými 
občany obstojí, i práci peer konzultantů, kteří nesmějí svoji práci dělat 
špatně. Jenom činnost některých „zástupců uživatelů“, kteří hájí zájmy 
duševně nemocných v ministerských pracovních skupinách, mně nutí k 
pochybnostem, jestli jde opravdu o kvalitní výsledky anebo jenom dobře 
míněné úsilí bez dostatečné kompetence. 

Jak nakonec dopadne reforma, psychiatrie a její pacienti? Držme se 
dobrých nadějí, nic jiného nám nejspíš stejně nezbývá. 
 

Krásné májové dny nám všem! 
 

5.5.2016 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
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REGION 
 
Nové velké SUV (sportovně užitkové vozidlo) značky ŠKODA se bude 
jmenovat Kodiaq. Jméno se odvolává na medvěda kodiaka, žijícího na 
stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží Aljašky, který je největším a 
nejsilnějším druhem hnědého medvěda. 
 
Na webu města v levém menu je nová rubrika Modernizace domu 
kultury. Zde najdete jak oba architektonické návrhy Technické univerzity 
Liberec, tak rodící se třetí řešení na základě všech dosud shromážděných 
podnětů. Nejvíce diskuzí se točí okolo možného záměru přestěhovat do 
doku kultury městskou knihovnu. 

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

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. sedmero hlavních 
hříchů. Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: z pýchy se 
stalo zdravé sebevědomí; z lakomství zákon ekonomiky; nestřídmost se 
povýšila na vyšší životní úroveň; závist v boj o spravedlnost; hněv ve 
zdravou reakci na nekorektní jednání druhých; smilstvo v prevenci proti 
neurózám; lenost se proměnila v prokrastinaci (odborný termín pro 
tendenci odkládat plnění povinností na pozdější dobu, pozn. red.). 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých 
hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro 
archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, 
okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu děti jakožto 
tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve 
vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení 
se předsudků, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed 
Evropy. 

K tomu dodám, že svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance 
se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor. 

doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů 
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(Pozn. red: Jaroslav Maxmilián Kašparů jako spisovatel známý též pod 
autorským jménem Max Kašparů, * 14. května 1950 Žirovnice, je český 
řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor 
duchovní literatury a esperantista, který působí v Pelhřimově.) 
 

* * * 
 

Nezvládáš? Nechceš? Nemůžeš? 
Musíš! Musíš žít, dýchat, milovat, trpět, odpouštět a opouštět, protože 

to je život. Každý den ti přinese něco nového – novou šanci, naději, 
odvahu, sílu, chuť. Využij to, i když něco skončí, ale jiné zase začíná. 
Člověk musí jít dál, slova - ‚sbohem‘, ‚navždy‘ a ‚nikdy‘ bolí, ale právě 
tato slova uzavírají naše nejkrásnější, někdy i nejhorší kapitoly našeho 
života. 

Pusa je hymnou lásky. 
 

* * * 
 

Jediné, co můžeme změnit, 
je změnit sebe, 

většinou tím změníte úplně 
všechno! 

 
 

* * * 
 
 

Víte, v čem je rozdíl mezi „Mám Tě rád(a)“ a „Miluji Tě“? 
 
Krásnou odpověď můžete najít v Buddhově citátu: „Když máte rádi 

květinu, prostě ji utrhnete. Ale když milujete nějakou květinu, zaléváte ji 
denně.“ 

 
Ten, kdo tomuto rozumí, rozumí životu … 
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„Haló. To je vodárna?“ 
„Ano, co si přejete?“ 
„Z mého vodovodu teče voda!!!“ 
„A co byste očekával?“ 
„Tož, podle účtu aspoň Pilsner Urquell!“ 
 
 
Existují lidé, kteří ráno vyskočí z postele jako toast z topinkovače. Já 

jsem spíš jako ten chleba, který namazanou stranou spadne na zem a 
zůstane ležet. 

 
 
Lupiči žádají peníze nebo život. 
Ženy žádají obojí.  (L.) 
 
 
Čeština je stejně krásná: 
 

Jak se rodí dítě? – rozením 
Jak se rodí kotě? – kocením 
Jak se rodí tele? – telením 
Jak se rodí vůl? –  ……  

 
 

Mami, a co to je manželství? 
Nu, dcero, to je stav, kdy si adoptuješ dospělého muže, o kterého se 

již vlastní matka nechce starat. 
 

 
Vážné, ale i veselé myšlenky uložené na internetu pro Klubko vybrali 

 
Přádovi 
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NEZAPOMEŇTE 

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

změny našich záměrů zveřejníme na nástěnce. 
 

Kolektiv pracovníků Centra Sociální Rehabilitace 
 

 
* * * 

 
A JEŠTĚ JEDEN NAKONEC 

 
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírujou: 
"Co takhle začít chovat prase?" 
"Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?" 
"Si zvykne..."       - jp - 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze března 
1.   Jxd2! 
Hrozí:    2. Vxe4 mat 
 
1.   …  xd2  2.   xg3 mat 

(jezdec na e4 je „paralyzován“) 
1.   …  Ve3  2.   Jg2 mat 
1.   …  Ve5  2.   Jxg6 mat 
1.   …  Sf3  2.   Jxe4 mat 
1.   …  Sf5  2.   Dd6 mat 
 
Novou úlohu vytvořil Roman Fedorovič, tehdy v SSSR, přesnější lokace 
jeho bydliště ani tentokráte není redakci známa. 
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Bílý dá mat druhým tahem (8+7?) 
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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. 


