
číslo 7-8 – červenec a srpen 
ročník XVII. (2016) 

 
 

 
 
 
 
Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost.  
 

Petr Piťha 

2 

Jedna z tradic, které žijí 
 

- je naše zahradní posezení s hodováním u přítele Štefana v Línech. A 
slovo přítel má v této souvislosti dokonce dvojí význam, protože 
oslovení „příteli” je obvyklé právě mezi rybáři, k nimž náš hostitel patří. 
Takže pokud Štefan něco pěkného uloví, tak se to během naší návštěvy 
objeví i na stole (a letos vypomohl s úlovkem i jeho pantáta, který se 
stal také rybářem). První návštěva se uskutečnila už hodně dávno. 
Později jsme chtěli něčím zajímavým – a také trochu jiným – vyplnit 
červnový termín pro naše klubové setkání, které se někdy konalo a 
někdy se kvůli blížícím se prázdninám a únavě už zrušilo. Nápad na 
pohodové ukončení půlroku pilné práce se nám osvědčil a stal se 
dokonce tradicí. V ní pokračujeme i pod křídly FOKUSu, který 
umožnil, aby Mirka a Lenka nás mohly tam i zpět dopravit služebními 
auty. Doufám jen, že i přes vytížení za volantem si přítomné členky 
týmu aspoň trochu odpočinuly a výlet byl pro ně nejen prací, ale aspoň 
trochu zároveň odměnou. 

 
Pro pořádek ještě uvádím pár dat z kronik a výročních zpráv: 
Září 2004 – vůbec první společný výlet do Lín 
Červen 2009 – začátek pravidelných každoročních výletů 
Červen 2013 – poslední akce, na kterou mohl ještě přijet Lojza Kříž 
Červen 2015 – poslední akce, kde s námi byla Dáša Šlamháková 
Červen 2016 – v Línech poprvé jako FOKUS 
Červen 2017 – jubilejní desáté posezení. 

Vymyslíme něco na oslavu? Zkusme to! 
 

Jan Bázler 
 

* * * 
 
Autor citátu měsíce je jazykovědec, pedagog a duchovní Petr Piťha 
(23. 6. 1938), krátce po převratu též ministr školství (1992-94). 
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Stereotypy a z nich vyplývající postoje 
(dokončení) 

 
Přestože má stigmatizaci a diskriminaci na svědomí převážně 

majoritní společnost, tendence dělit společnost na "my nemocní " a "oni 
zdraví" se zároveň objevuje i u samotných členů skupiny. Jednotliví 
členové mají pocit, že jim "zdraví" nemohou rozumět, protože neví, čím 
si prochází a nedovedou si představit, jak těžký je život s duševním 
onemocněním. Jejich snaha o bagatelizaci úsilí majoritní společnosti 
porozumět a pomoci bývá pro většinovou společnost demotivující a 
vede ke kapitulaci. Skupina se tak sama vyčleňuje ze sociálního 
působení společnosti. 

 
Jestliže lidé mají pocit, že patří k určité sociální skupině, označují 

sociální psychologové takovou komunitu jako „in-group“. Na rozdíl od 
běžného používání slovního spojení „být in“, nemá tento výraz nic 
společného s popularitou nebo módou, ale vyjadřuje pouze rozdělení ve 
smyslu „my-oni“. 

 
Z hlediska aktéra i sociální skupiny je žádoucí in-group skupina. 

Pokud je členská skupina out-group skupinou, je řešení situace závislé 
na míře skupinové otevřenosti či uzavřenosti: zatímco v případě 
otevřené skupiny dojde k exkluzi, v případě uzavřené skupiny se 
odehrávají marginalizační procesy, kterými trpí aktér i skupina. Pokud 
je referenční sociální skupina otevřenou, nastává po orientaci na ni a 
aspiraci na členství anticipující socializace a skupinová inkluze. Pokud 
je ale referenční skupina uzavřenou, proces skončí aspirací na členství a 
ke skupinové inkluzi nedojde. 

 
Marginalizace osob s duševním onemocněním, je přes veškerou 

snahu o destigmatizaci, stále výraznější snahou majoritní společnosti, 
jak se vyrovnat s dalšími problémy, které s sebou duševní onemocnění 
nese. Jedná se především o bezdomovectví, nezaměstnanost, drobnou 
kriminalitu apod. 

 
Corrigan a spol. zkoumali vlivy medializace na stigmatizaci 

duševně nemocných. V Payton a Thoits byla stigmatizace duševně 
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nemocných prezentována na předpojatém dotazování veřejnosti, 
týkajícího se vnímaného nebezpečí ("Jaká je pravděpodobnost, že osoba 
s duševním onemocněním bude násilnická?") a odpovídající sociální 
vzdáleností ("Byli byste ochotni přestěhovat se vedle někoho 
s duševním onemocněním?"). To je pouze jeden pohled na stigmatizaci, 
který je obdobou jiného modelu: a to, že lidé s psychickými poruchami 
jsou zodpovědné za své onemocnění.  

 
Výzkum dále ukázal, že vliv na stigmatizaci má především míra 

obeznámenosti s duševní nemocí. Obeznámenost byla posuzována 
mírou existence vztahu s člověkem s duševním onemocněním, ukotvené 
na jednom konci stupnice: "žádný známý vztah s osobou s duševním 
onemocněním", na druhé straně: "jsem člověk s duševním 
onemocněním". Obecně platí, že výzkumů se účastní lidé, kteří jsou 
relativně více obeznámeni se stigmatizací duševně nemocných. 
Potvrdily to i jejich menší předsudky než ve srovnávací skupině z běžné 
populace. 

 
Závěrem lze poznamenat, že snaha o destigmatizaci je marným 

úsilím, pokud se nestane každý z nás otevřenějším k pochopení a 
porozumění, a v důsledku toho i tolerantnějším vůči jakékoli jinakosti.  

 
Denisa Bezpalcová 

 
Zdroje (v předchozích pokračováních nezmíněné) 
Corrigan, P. W. Kosyluk, K. A. Fokuo, J. K. Park, J. H. Community Mental 
Health Journal 
New York: Springer Science+Business Media, February 2014, ISSN: 0010-
3853 
ČÁLEK, O. Skupinová daseinanalýza. Praha: Triton, 2004, ISBN 80-7254-
539-6 
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-
7367-644-5 
KELLER, J. NOVOTNÝ, P. Úvod do filozofie, sociologie a 
psychologie. Liberec: Dialog, 2011, ISBN 978-80-86761-81-7 
KERN, H. MEHL, K. NOLZ, H. PETER, M. WINTERSPERGER, R. Přehled 
psychologie. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0105-2 



5 

MATOUŠEK, O. KOLÁČKOVÁ, J. KODYMOVÁ, P. Sociální páce v praxi. 
Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-818-0 
NAKONEČNÝ, M. Emoce. Praha: Triton, 2012, ISBN 978-80-7387-
614-2 
NOVOTNÁ, E. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada Publishing, 
2010, ISBN 978-80-247-2957-2 
 
Elektronické prameny: 
Creativecommons.org, Wikipedie - Diskriminace. Licence 3.0. (CC BY-
SA 3.0), poslední aktualizace 1. 4. 2014. Dostupné  
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskriminace 
 
Redakční dodatek: Děkujeme Denise za její práci. Vznikla z ní trochu 
delší série článků, navíc poněkud náročnějších na pochopení. Téma bylo 
však pro nás natolik závažné, že jsme neváhali s otištěním, i za cenu 
toho, že ne každý a ne ihned po prvním čtení bude všemu rozumět. 
Čtenářům, kteří se nebojí pilného studia, nyní doporučujeme, aby si 
celou práci prošli (počínaje březnových číslem) znovu a celou. 
 

* * * 
 

Duševní zdraví věc soukromá? 
Stát versus občan. Podpůrné služby, role neformální péče 

 
Již Charta Magna v 15. století obsahovala text, že při narození jsou si 

všichni lidé, bez ohledu na pohlaví, společenské postavení, majetek, 
zdravotní stav (volnost). I v dalším životě nemá být člověk posuzován 
rozdílně (rovnost) a být druhému člověku partnerem a to jak při 
rozhodování, tak v dalších oblastech každodenního života. 

V současnosti Listina základních lidských práv, Úmluva OSN o 
biomedicíně, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 
výše uvedená pravidla zdůrazňuje a snaží se uvést do našeho 
každodenního života. 

Mnoho osob s duševním postižením i nadále závisí na institucích, 
podpůrných službách a rodičích. Sebe obhájci si stěžují, že podpůrné 
služby a zaměstnanci poskytovatelů stále mají nad nimi velkou 
kontrolu. Často nerespektují názory a přání sebe obhájců. Důvodem je, 
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že staré způsoby myšlení, společné pro instituce, jsou stále přítomny 
v podpůrných službách. Ačkoli proces transformace institucí 
v podpůrných službách pro život v komunitě je pozitivním krokem 
vpřed, musíme být velmi opatrní. Namísto velkých institucí, mohli 
bychom skončit s tisíci malými "bytů a bytů" v komunitě, kde by lidé 
stále neměli svobodu, „Volnost, rovnost, partnerství" 

Veřejnost, respektive stát - moc výkonná i zákonodárná má občana 
podporovat nikoliv řídit a to včetně represí proti vůli uživatelů péče o 
duševní zdraví. Regulace života, registrace, omezení na svobodě nejsou 
tou správnou cestou k úzdravě. Prevence duševních onemocnění, 
především primární se v Evropě dlouhodobě neřeší a i proto roste počet 
duševních onemocnění a s tím i invalidizace, ekonomické náklady. 

Jaké potřeby mají uživatelé péče o duševní zdraví? Jako každý 
člověk, ale je potřeba nalézt podpůrné služby, včetně neformální péče, 
které respektují jeho „volnost, rovnost a partnerství“  

Je potřeba více respektovat, implementovat právo na soukromí 
každého člověka bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, zdravotního 
postižení a atd. 

Role státu není řídit, regulovat, nadměrně pečovat a ovlivňovat život 
jednotlivce, ale realizovat podpůrné kroky na podporu svobody, 
rovnosti a být partnerem občana. 

Tony Blair ve svých memoárech vyjádřil šest klíčových věcí ve 
vztahu občan versus stát: 

1. Důraz na výsledky 
2. Vypořádat se s nejistotou 
3. Posilování moci občanů 
4. Dát lidem práva a povinnosti 
5. Budovat důvěru 
6. Udržovat jen malé strategické centrum 

 
Na právě uskutečněném sjezdu psychiatrické společnosti ve 

Špindlerově Mlýnu (9. – 12. června) – hotel Harmony proběhlo i 
Symposium uživatelů psychiatrické péče, kde byli prezentovány 
následující příspěvky samotnými uživateli:n Jaroš 
- Duševní zdraví věc soukromá? Stát versus občan. Podpůrné služby, 
role neformální péče – Volnost, rovnost, partnerství – Jan Jaroš 
- Pacientským důvěrníkem jsem byla 10 let – Barbora Lacinová 
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- Projekt Buňka – Jana Hembalovál 
- Implementace Psychiatrické reformy – Humanizace psychiatrické péče 

– Milan Jíša 
- Má kariéra Pacientského důvěrníka – Věc veřejná – Daniel Černík. 
 

V úterý 14. června zasedal Vládní výbor pro osoby se zdravotním 
postižením, kde se projednal i bod - Ochrana práv lidí s duševním 
onemocněním v zařízeních zdravotních a sociálních služeb 

Ve stejný den se sešel i řídící výbor pro reformu psychiatrické péče na 
ministerstvu zdravotnictví. Další informace naleznete na webu: 
http://www.reformapsychiatrie.cz/ 

 
Svěží letní měsíce přeje 

 
Jan Jaroš 

výkonný ředitel Občanského sdružení KOLUMBUS 
a uživatel psychiatrické péče 

 
* * * 

 
ANTIPŠTROS  
 

Než přišlo léto 
Léto je časem Slunce a Vody, klidu a dovolených - komunikace 

umdlévá a toky informací se zpomalují, případně zastavují. V minulých 
týdnech se toho sice dělo dost, ale vycházet mohu jen ze svých vlastních 
zážitků nebo z oficiálních zdrojů. 

Z obecných témat je jistě zarážející nárůst podivných názorů na 
neziskové organizace jako "parazity společnosti" (a veřejných rozpočtů) 
i prognózy sociologů o ohrožení dětí vyrůstajících v podmínkách ghett a 
nevyhovujícího bydlení. Znepokojivé jsou zprávy o nedostatečném 
personálním zajištění ve zdravotních a sociálních zařízeních (v tisku 
byla zmíněna i boleslavská Klaudiánova nemocnice). Znovu se vrací 
varování pro bývalá občanská sdružení - dnes spolky, které při 
nesplnění podmínek daných Občanským zákoníkem ohrožují vlastní 
existenci.(Podrobně např. letošní MOSTY vydávané NRZP ČR - č. 3).  
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Ing. Závišek, předseda rodičovského sdružení mi zaslal některé 
materiály k jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 
Jednání o situaci duševně nemocných se 14. 6. zúčastnil on a ředitel 
Kolumba, Jan Jaroš. P. Jaroš zde předložil sedmistránkovou zprávu o 
jednání pracovních skupin k reformě na MZ "pohledem uživatelů", 
kterou VVZPO zřejmě vzal na vědomí. (Zápis z jednání zatím není 
k dispozici.) Rodičovské organizace uvedly výsledky návštěv v několika 
domovech se zvláštním režimem a poukazují na neplnění některých 
bodů Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením (2015-20), konkrétně analýzu možností 
specifické legislativy a vytváření systému mezirezortní kontroly 
(v rámci realizace reformy psychiatrické péče). Je ovšem možné 
diskutovat také o míře naplňování dalších úkolů dle zbývajících tří bodů 
týkajících se péče o duševně nemocné. Dle příslibu náměstkyně MZ 
Ptáčkové Melicharové bude na zářijovém zasedání VVZPO předložena 
aktualizovaná zpráva o stavu realizace reformy. Vyvrátí podzim 
pochybnosti o financování a personálním zajištění reformovaného 
systému? 

Významnou událostí byl jistě XI. sjezd Psychiatrické společnosti 
ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, kterého se v červnu zúčastnilo víc než 
700 odborníků i dalších osob. Pro mne byla tato akce velmi zajímavá, 
poučná - i odpočinková. Zároveň jsem ovšem měla pocit řady "slepých 
míst", o reformě jsem tu mnoho neslyšela. Velký dojem ve mně 
zanechala přednáška nového ředitele ÚZIS (Ústav zdravotních 
informací a statistiky) doc. Ladislava Duška, jehož záměrem je 
vybudovat informační systém efektivně využitelný pro rezort 
zdravotnictví. Jeho vystoupení se logicky týkalo hlavně oboru 
psychiatrie. 

Z dalších předprázdninových událostí je snad možné jmenovat 
závěrečný večer "Studia 27", který byl velmi sympatickou přehlídkou 
uskutečněných besed zejména na téma destigmatizace duševně 
nemocných i jednotlivých členů Studia, kteří se na projektu podíleli. 
(Záznamy jednotlivých večerů je stále možné vyhledat na You Tube, 
nejsledovanější z nich vykazuje dosud 14 660 zhlédnutí.) 

Po necelém měsíci zaslal Milan Fridrich, programový ředitel České 
televize, odpověď na požadavek Ctibora Laciny a účastníků konference 
Na vlastní kůži, na zařazení samostatného pravidelného programu  
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"o duševním zdraví". Obsah dopisu z ČT tvoří dvoustránkový přehled 
pořadů, které TV uvedla nebo uvádí k problematice zdraví a nemocí 
duše "napříč žánry". Zajímalo by mě ale, jak by měl takový pravidelný 
pořad vypadat, jaká by podle iniciátorů této myšlenky měla být jeho 
dramaturgie (??). 

Kdybych nefandila KLUBKU, jistě bych do něho nepřispívala. 
Boleslavský měsíčník ale jediným pacientským časopisem není. Je tu 
ústecké Zrcadlo, Lávka brněnského Práhu i interní časopisy ve 
Společnosti "Mlýnek" v Ostravě nebo pražském Esetu. (ESPRIT sice 
pacientským časopisem nebyl, ale jeho zániku je pořád proč litovat.) 
V minulých dnech jsem měla možnost seznámit se se zajímavým 
časopisem z Opavy. Jmenuje se POSEL a vydává ho skupina 
profesionálů pro pacienty, ale ve spolupráci s nimi a s velkým podílem 
jejich uveřejňovaných příspěvků. Byl to pro mne objev i inspirace. 

Spolupráce se mi v české psychiatrii obecně jeví jako nedostatkové 
zboží. Teď, když ji budu velmi potřebovat, bojím se, jestli se jí dočkám 
- přestože málokteré téma je v psychiatrii tak společné jako 
destigmatizace. Schválený projekt Národní rady k osvětě a 
destigmatizaci ve prospěch lidí s duševním onemocněním předpokládá 
základní školení funkcionářů Krajských rad zdravotně postižených 
(vesměs lidí s tělesným handicapem) o problematice duševních nemocí. 
Lektorem bude MUDr. Jan Stuchlík. Tato část projektu bude ale 
hrazena z vlastních prostředků NRZP - MZ odmítlo školení financovat 
(??). Destigmatizační kampaň se objeví na webu NRZP, tiskem vyjde 
soubor článků v časopise MOSTY a publikace o aktivitách lidí 
s duševním onemocněním. Články a publikaci mám mít na starosti, bez 
spolupráce se neobejdu a všechny čtenáře o ni prosím. 

Jako úvod jen maličkost: Jak bys, právě Ty, vážený čtenáři, bez 
velkého přemýšlení odpověděl na otázku: CO VŠECHNO UMĚJÍ LIDÉ 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Všem, kdo se zapojí a pošlou svoji 
odpověď na můj mail, upřímně děkuji. Výběr nejlepších odpovědí bude 
uveřejněn jako úvod zmíněné publikace. 
 

Všechny čtenáře zdraví a krásné letní dny přeje 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
6. 7. 2016 
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Vesele i vážně napříč krážem internetem 

 
 
Uklizený byt je známkou toho, že člověk absolutně netuší, jak naložit 

s volným časem. 
 
Když je hezká, řekni jí, že je chytrá. 
Když je chytrá, řekni jí, že je hezká. 
Když si nejsi jistý, řekni, že zhubla. 
 
Nezadaný neznamená, že ji hnusný a že tě nikdo nechce. 
Nezadaný znamená, že jsi tak boží, že si tě nikdo nezaslouží. 
 
Existují ženy, které stojí za hřích. Ale za nic víc! 
 
Když umřeš, tak o tom nevíš, ale pro ostatní je to těžké… 
To samé platí v případě, když jsi debil. 
 
Řekl jsem jí: „Konec! Mám toho dost! Rozvádím se s tebou!“ 
Vyjdu z baráku, slyším výstřel … 
Zastřelila se … ? 
Vracím se domů … 

… šampaňský otevřela, baba neřádská! 
 
Nezoufejte, že nejste nejlepšími. 

Vždyť amatéři postavili Noemovu archu! 
… profesionálové Titanic! 

 
Postav se za to, co je správné, 
i kdybys tam měl stát sám! 
 
 

Pro Klubko nadále pilně vybírají zajímavé věcičky 
Přádovi 
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A ještě jeden … 
 

Jako se pořádná káva nepokazí cukrem, tak ani opravdová láska se 
nepokazí manželstvím. 

- BN - 
 

Naše práce se nezastavuje ani o prázdninách 
 
Samozřejmě jednotlivé členky týmu budou průběžně čerpat dovolenou, 
ale naštěstí je nás dost, abychom se v případě potřeby zastoupily. Naše 
aktivity přizpůsobíme i počasí, někdy bude potřeba i rychlá změna 
programu. Místo ping pongu se od 12. 7. budou v úterý konat společné 
návštěvy koupaliště na Jičínské ul. (Pokud bude horko a dostatečný 
zájem, můžeme tam zajít i ve čtvrtek.) Průběžně sledujte nástěnku a 
nebojte se zeptat. Nejbližší sobotní klub se koná 3. září, program 
upřesníme. 
 

Kolektiv pracovníků Centra Sociální Rehabilitace 
 

 
* * * 

 
 

Řešení šachové úlohy z května 
 
1.   e5!  Hrozí: 2. Vd5 mat 
 
1.   …  Sb7,Se6 2.   Sf2 mat 
1.   …  Vxe5  2.   Jxa1 mat 
1.   …  Jxe5  2.   Sf2 mat (Vd5 nelze kvůli dámě!) 
1.   …  Jd6, Jd8,Jg5 2.   Sf2 mat 
 
Nová úloha je po čase opět z tuzemska, přesněji řečeno z Brna. Autorem 
je Jan Papoušek. 

Vybral – MV- 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka: 8. 7. 2016 

 
Bílý dá mat druhým tahem (9+4) 

 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

a        b        c      d        e       f        g       h 
 
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. 


