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Máš-li moc a bohatství a zpupnost, 
nemůžeš uniknout vlastní zkáze. 
 

neznámý čínský myslitel 
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NEZAPOMEŇTE! 
 

Květnové setkání bude, jak bylo domluveno, výlet na Valečov, a to 
13. května. Aby bylo více času na pobyt v přírodě, odjíždíme od 
klubovny už v 8:00, druhý vůz od kostela u léčebny (přijďte včas, jinak 
Vám automobily FOKUSu ujedou!). Účast je nutné nahlásit předem 
týmu sociální rehabilitace. S sebou vezměte 30 Kč. Buřty na opékání, 
chléb, hořčice, limonády budou zajištěny; další občerstvení si každý 
může zakoupit sám ve stánku na místě. Možnost návštěvy hradu za 50 
Kč vstupného má každý individuálně. Odjezd zpět cca v 11:30. 

Termín dalšího výletu, a to do Lín je sobota 3. června. Odjezd od 
klubovny v 10:00.  
 
NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 

 
Naše Velikonoce 

 
Dubnový klub jsme věnovali velikonočním svátkům, stejně jako 

loňský březnový. Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním 
úplňku, takže může připadnout na konec března i na duben. 

Pro naše předky, vychovávané ve víře, byly jako křesťanské svátky 
Velikonoce (navíc spojené se svátkem pesach Židů) důležitější než 
Vánoce. Svým způsobem se tedy vracíme k jejich odkazu a vlastně tím 
dáváme nenásilně najevo, že si nepřejeme ani (naštěstí již minulou) 
vládu „revolučního“ marxismu ani import kalifátu. 

Našim hostem byl otec Kamil, který u nás byl přesně podesáté 
(počítáme-li i účast na jubilejním dubnovém klubu 2014, kde pro nás 
nepřipravoval program, ale byl oceněn spolu s ostatními našimi 
příznivci). Zvali jsme i otce Štěpána, avšak ten se dostavit nemohl. I tak 
ale na něj pamatujeme s poděkováním. Oba totiž měli souběžně 
společnou akci v Bělé pod Bezdězem – duchovní obnovu – a Kamil se 
mohl jen na nezbytně nutnou dobu z ní uvolnit na cestu k nám v době 
Štěpánovy přednášky. 

Vyslechli jsme si poučení, co znamená půst, který předchází 
Velikonocům. Nejde o to „báječně zhubnout“, ale umět si něco odepřít a 
tím ušetřené peníze darovat potřebným. Také jsme mohli lépe 
porozumět symbolu kříže – utrpení a bolest patří k životu člověka. 
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Někdo si může nalhávat, že nic takového neexistuje, někdo kříž za 
sebou vleče s nadávkami, správné je však vzít svůj kříž do svých rukou 
a nésti ho. A tím křížem může být – i když to výslovně nezaznělo – 
třeba právě nemoc. Vyslechli jsme si i několik duchovních písní a otec 
Kamil (studoval v Olomouci) dal přednost moravskému kancionálu. 
Kdo z nás se dostane někdy do kostela až na Moravě? 

Kamil věnoval i pár chvil krátkým individuálním rozhovorům, o které 
byl požádán. 

Lenka opatřila občerstvení – bramborovou polévku a velikonoční 
jidáše. Vydatné zeleninové polévky jsou na jaře velmi zdravé, takže 
správně pochopený půst prospěje i doplnění výživy o cenné vitamíny. 

Já jsem dal k dobrému Čapkův apokryf „Pilátův večer“. Pilát, v pojetí 
Karla Čapka, zdržuje výkon nespravedlivého rozsudku nad Ježíšem a 
doufá, že snad „přijdou ti jeho Betlémáci. Že ho nenechají v prackách 
těch zdejších pletichářů“ a nakonec trpce uzavírá nad večeří: „Nu 
nepřišli … jaká marná věc je vládnout!“ Pilát, aspoň ten Čapkův, tuší, 
že dějiny mu nedají za pravdu… 

Ještě jednou děkujeme za všechno organizátorům a našemu hostu! 
 

Jan Bázler 
 

* * * 
 
P. S.: Na duben připadá také (nepřipomenul jsem to na místě, tak to 
připomínám dodatečně) výročí vzniku našeho společenství v dubnu 
1984. Za dva roky už nám bude 35 let, a protože sdružení lidí mívají 
zpravidla kratší život než jednotliví lidé, bude to už skutečně požehnaný 
věk. 

* * * 
Jméno autora citátu měsíce neznáme. Velmi podobnou myšlenku 

pronesl kněz a vysokoškolský pedagog prof. Petr Piťha (mj. jeden 
z prvních popřevratových ministrů školství): 

„Běda vám, kteří chcete vyniknout svým skvělým povrchem a pak 
přezíravě hledíte na nás obyčejné, protože vaše nafouklé povrchy 
prasknou, odhalí prázdnotu vašich životů a vaše masky odnese vítr 
posměchu, který vás čeká. Takové už jsou žně těch, kdo sejí pohrdání.“ 

-red- 
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ANTIPŠTROS o máji, naději a skepsi 
 
Nepříjemné zprávy k nám v současné době přicházejí ze všech stran, 

ale je tu jaro a květen. Oknem bytu se dívám na májovou, už krásně 
zelenou, stráň – začněme dnes pozitivně… 

Zpráva číslo jedna přichází z Vídně, kde celkem 190 projektů 
soutěžilo o Cenu SozialMarie, udělovanou za sociální inovace. Zvítězil 
projekt českého Studia 27 Zaostřeno na duši. (O činnosti Studia 27 
Klubko v minulosti několikrát informovalo.) Projekt byl financován 
z Norských fondů, dnes skupina pracuje pod hlavičkou týmu PR Fokusu 
Praha. První cena je spojena s finanční odměnou. Podle aktuální 
informace by měl být manažer Studia, B. Košťál, dnes hostem Daniely 
Drtinové na DVTV. 

Uvidíme, jak úspěšní budeme koncem měsíce, kdy bude vyhlášena 
Výborem dobré vůle Cena Olgy Havlové. Za skupinu lidí s duševním 
onemocněním byli nominováni celkem čtyři „zasloužilí“: Ctibor Lacina 
(za Fokus Praha) a Vlado Gažo, Václav Rolenec a Markéta Dohnalová 
(Práh jižní Morava). 

K dobrým zprávám jistě patří i ohlášená konference organizovaná Self 
Helpem Ústí nad Labem 17. května pod názvem Peer konzultanti – 
zkušenosti z ČR. 

Hlubokým zážitkem pro mne byla návštěva francouzského filmu Dva 
dny, jedna noc, promítaného v rámci festivalu Na hlavu, který 
organizoval na konci dubna Národní ústav duševního zdraví v pražském 
kině Světozor. Film sleduje svoji hrdinku ve dvou víkendových dnech 
při strastiplném přesvědčování šestnácti spolupracovníků, aby se 
postavili za její setrvání v zaměstnání potom, co jí byla ukončena 
pracovní neschopnost pro depresi. Ocenila jsem, že film neskončil 
levným happyendem, ale přesto přinesl naději. Za veliký pokrok navíc 
pokládám skutečnost, že „psychiatrický festival“ neprobíhal někde na 
okraji Prahy, ale přímo v jejím centru, pár kroků od Václavského 
náměstí. (Myslím, že velkým magnetem akce byl profesor Höschl se 
svými portréty slavných hudebních skladatelů – z pohledu psychiatra.) 

 
Jenže ani ty nejlepší zprávy nepřebijí běžné starosti a obecné 

problémy. 2. května překvapila veřejnost politická krize vyvolaná řadou 
nejasností kolem osoby ministra financí, kterou premiér řešil ohlášením 
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demise současné vlády. (Podle některých médií neumožňuje koaliční 
dohoda premiérovi ministry ANO a KDU-ČSL odvolat bez souhlasu 
jejich vlastní strany.) Že jde o skutečnou krizi, ukazuje dění politické 
scény už v několika dnech, následujících po této nečekané zprávě. Byli 
bychom asi naivní, kdybychom si namlouvali, že se současná situace 
vůbec nedotkne dalších etap reformy psychiatrie. Jakým způsobem a do 
jaké míry záleží právě na politickém vývoji. 

 
Na konci dubna se uskutečnily dvě větší akce k reformě. Kulatý stůl 

Mysli na duši organizovalo MZ. Akce měla spíše reprezentační 
charakter, účastnilo se jí i několik zahraničních hostů, kteří vyjadřovali 
uspokojení nad výsledky odevzdané práce od zahájení reformy. Zástupci 
rezortu zdůrazňovali, že právě nyní se od příprav přechází k období 
realizace. 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se v souladu se svou 
působností soustředil na seminář pro uživatele. Nad tématem 
„Uskutečněné kroky a nejbližší cíle“ se setkali zástupci České 
psychiatrické společnosti zejména s členy pacientských a rodičovských 
organizací i početnou skupinou peer pracovníků. Pozornost byla 
věnována současnému stavu, kvalitě péče, péči a síti zařízení 
v regionech a několika dalším tématům. Během akce byl ponechán 
dostatek času na dotazy a diskusi a účastníci jej aktivně využívali. Zatím 
bez podrobností bylo zmíněno také zapojení uživatelů a organizací do 
reformy. (Osobní zkušenost ve mně v tomto směru vyvolává spíše 
některé důvodné pochybnosti.) Myslím, že seminář byl většinou 
účastníků přijat velmi dobře. 

Nezdá se ovšem, že by ve světě psychiatrie převládal obecný 
optimismus, seznamuji se i s řadou skeptických názorů. Nejvíc jsou 
spojeny se startem alespoň pilotních projektů Center duševního zdraví, 
které mají jednotliví poskytovatelé vysoutěžit. Původně stanovené 
termíny už dávno uplynuly a navíc se zdá, že aparát MZ není na 
budoucí administrativní práci příliš připraven. Také příští financování 
CDZ stále není dostatečně vyjasněné. 

O možnosti reálného schválení navrhovaného zákona o sociálním 
bydlení panují čím dál větší pochybnosti a hledat další sporné body by 
asi nedalo tak velkou práci. 

Konstruktivní jednání a jednotný tlak na činnost odpovědných osob a 
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institucí jsou i nadále důležitou podmínkou. Jsme toho, my všichni 
v oblasti duševního zdraví, schopni? 

Ano, je odstartováno. Ale budoucnost je pořád složitá a cíle vzdálené. 
Ale přesto (nebo právě proto), neztrácejme naději. 
 

Krásné májové dny přeje všem 
4. 5. 2017 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
* * * 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Japonský zdravotní hit 
Ihned po probuzení každé ráno pijte čistou vlažnou vodu a po jídle jen 

výhradně teplé nápoje i polévku! V Japonsku je to prý už mnoho let 
největší zdravotní hit: ihned po probuzení, ještě před čištěním zubů, 
vypijí čtyři 160ml sklenice vlažné vody a první jídlo nebo ovoce jedí až 
za zhruba za tři čtvrtě hodiny. Zbaví se tak údajně po jistém čase 
spousty běžných nemocí, a těm dalším ještě mnohem horším nazvaným 
učeně civilizační, tak velice mazaně a prostě předejdou! Po hlavním 
jídle pak pijí jen zásadně teplé nápoje, nikdy studené. Studené totiž 
způsobí to, že mastnota z jídla v žaludku ztuhne a začne pak nejen ve 
střevech, v žilách, tepnách, ale i všude jinde v těle dělat prokázané a až 
neskutečně závažné problémy! Pít jen obyčejnou čistou vodu – tento 
postup je vysoce kladně hodnocen ale už i předními vědci. Japonská 
lékařská i laická společnost odhalila a plně potvrdila už mnohem dříve, 
že léčba vodou úspěšně funguje jak u vážných a dlouhodobých nemocí, 
tak i u těch „moderních“. Téměř stoprocentní vyléčení po jistém čase 
bylo zaznamenáno zejména u těchto celkem velice vážných až 
devastujících onemocnění i přidružených zdravotních problémů: bolesti 
hlavy, tělesné bolesti, nemoci srdce, artritida, epilepsie, obezita, 
bronchitida, astma, tuberkulóza, meningitida, nemoci ledvin a 
močového ústrojí, zvracení, gastritida, průjem, hemoroidy, diabetes, 
zácpa, a málem i všechny oční choroby, a dokonce i rakovina střev, 
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prostaty, prsů a dělohy, i nejrůznější nepravidelnosti menstruačního 
cyklu, včetně mnoha nemoci ušních, nosních a krčních. 

 
PŘITOM VELICE PROSTINKÁ JE METODA TĚTO LÉČBY 

1. Jakmile se ráno probudíte, vypijte ještě před čištěním zubů zhruba 4 x 
160 ml spíše teplejší vlažné vody. 
2. Vyčistěte si důkladně zuby i celou ústní dutinu, a pak zhruba 45 
minut už nic nejezte ani nepijte. 
3. Po uplynutí těchto 45 min. už jezte a pijte jako normálně, ale jen 
dostatečně teplé jídla i nápoje. 
4. Po každém hlavním jídle v trvání zhruba 15 minut (snídaně, oběd, 
večeře) už nic nejezte, nezobejte včetně ovoce, keksů, ovoce, krekrů, a 
ani nic nepijte nejméně dvě hodiny. 
5. Staří a nemocní, kteří nedokážou ráno najednou vypít 4 sklenice 
vody, mohou začít mnohem menším množstvím a toto množství jen 
pomalounku postupně zvyšovat. 
6. Výše popsaný postup sám bez čehokoliv dalšího vyléčí i celkem 
vážně nemocné a ti ostatní se díky němu mohou těšit z mnohem delšího 
a stále ještě plně aktivního života. 
 

V seznamu níže je uveden i průměrný počet dnů, během nichž dojde k 
vyléčení/kontrole/zmírnění až u neskutečně mnoha nemocí: 1. Vysoký 
krevní tlak (30 dnů) 2. Žaludeční potíže (10 dnů) 3. Diabetes (30 dnů) 4. 
Zácpa (10 dnů) 5. Rakovina (180 dnů) 6. Tuberkulóza (90 dnů) 7. 
Osoby trpící artritidou by měly tento postup první týden dodržovat jen 
obden, ale od počátku dalšího týdne už denně. Tato léčebná metoda 
nemá navíc opravdu žádné vedlejší účinky, jen zpočátku budete možná 
mnohem častěji močit, což je vlastně nezbytným a nejhlavnějším 
účelem popisované metody - tudíž co nejohleduplněji a zároveň co 
nejdříve vyčistit všelijakými škodlivinami často až totálně zaneřáděný 
organizmus. 

Nejlepší je pak tento postup dodržovat naprosto rutinně a po celý 
zbylý život. Pijte prostě hned ráno jen čistou vlažnou vodu a zůstaňte 
tak mnohem déle zdraví a navíc plně aktivní! Číňané a Japonci pijí k 
jídlu jen horký čaj, nikdy ne studenou vodu, víno, či pivo! Možná je už i 
nás Evropanů načase, abychom od nich tento skvělý zvyk převzali 
rovněž!!! Není vzhledem ke stále větší nemocnosti naši populace už od 
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útlého mládí co ztratit, můžeme jen a jen získat. Dát si po jídle zejména 
v horku sklenici nějakého studeného pití může být pocitově velice 
příjemné. Studená voda či pivo nicméně způsobí to, že veškerá mastnota 
z jídla, kterou jste právě snědli, v žaludku i ve střevech okamžitě ztuhne. 
To pak silně zpomalí jednak veškeré jeho strávení, a navíc pak tato 
„usazenina“ začne nevhodně reagovat se žaludeční kyselinou, rozloží 
se, a střeva to vše pak velice vstřebají. Bohužel mnohem rychleji, než 
ostatní dosud pevné a ještě nestrávené jídlo. Navíc pokryje celý vnitřek 
střev vysoce mazlavou a lepivou mastnou vrstvou. Ta se pak celkem 
brzy změní v silně páchnoucí a zahnívající substanci, která se 100% 
jistotou způsobuje primární ohnisko pro vznik často až velice agresivní 
odrůdy rakoviny. Po, i co jen trochu mastném jídle, je proto z výše 
uvedených důvodů opravdu nejlepší si dopřávat jen mírně horkou 
polévku, a pokud to nestačí, pít následně jen co nejvíce teplou vodu 
nebo čaj. 

Důležité poznámky při jinak mnohem častěji hrozícím infarktu: 
· zejména ženy by měly vědět, že ne každý infarkt se projevuje bolestí v 
hrudníku a kolem levé paže; 
· dávejte si proto pozor i na náhlou a intenzivní bolest spodní čelisti; 
· během infarktu se nemusí někdy dostavit ani vůbec žádná bolest na 
hrudi; 
· k běžným doprovodním příznakům totiž patří i pouhá nevolnost a silné 
pocení; 
· až 60% lidí, kteří dostanou infarkt během spánku, se už nikdy 
nevzbudí; 
· bolest čelisti vás ale přeci jen nakonec může probudit i z hodně 
hlubokého spánku.  
Buďme proto velice opatrní a neustále bdělí. Čím o tom víc víte, tím 
větší šance, že přeci jen přežijte. 

 
Zdroj: http://www.medicelo.cz/news/japonsky-zdravotni-hit-ihned-po-

probuzeni-kazde-rano-pijte-cistou-vlaznou-vodu-a-po-jidle-jen-
vyhradne-teple-napoje-i-polevku/ 

Jiří Přáda 
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REGION 
 
Primátor města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati a s ním celé 

vedení města se připojují k petici proti výstavbě vícepodlažních budov 
pro bydlení na soukromém pozemku v jižním okraji lesoparku Štěpánka 
v místě, kde nyní stojí restaurace Koliba a hotel Stefanie: „Přesto, že se 
jedná o soukromou investici na soukromých pozemcích, jsme zásadně 
proti tomuto zásahu do okraje parku Štěpánka. Investor do dnešního dne 
o stavební povolení nepožádal. Pokud o toto povolení požádá, 
využijeme všechny zákonné možnosti, abychom vydání stavebního 
povolení zabránili,“ řekl primátor. 

Předmětem diskuse zůstává způsob, jakým způsobem by mělo vedení 
města dále spolupracovat s organizátorem petice, mladoboleslavskou 
základní organizací Českého svazu ochránců přírody Klenice. 

 
Zdroj a podrobnosti 

www.mb-net.cz 
- red – 

 
* * * 

 
HUMOR aneb ABY UŽ JARO KONEČNĚ ZAČALO… 
 

U lékaře 
 
„Mám velký problém, pane doktore. Stačí, abych vypila skleničku vína, 
a milovala bych se jako blázen.“ 
„S tím si poradíme, slečno. Sestro, skočte do sámošky pro láhev vína a 
pak si vezměte náhradní volno!“ 
 
„Vážená slečno, musím vám říct, že se mně vůbec nelíbíte.“ 
„Vy mně také ne. Však jsem tady na vyšetření a ne na námluvách!“ 
 
„A ta malárie je nebezpečná nemoc, pane doktore?“ 
„Velmi nebezpečná! Na tu člověk buď zemře nebo totálně zblbne. 
Můžete mně věřit, já jsem ji prodělal.“ 
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„Od čeho máte tak černá záda, slečno?“ 
„U nás na vesnici není žádný doktor a tak jsem chodila k jedné bábě 
kořenářce a ta má rentgen ještě na petrolej!“ 
 
„Slečno, vy byste potřebovala především hodně pohybu!“ 
„Vždyť jsem skoro každý večer na taneční zábavě!“ 
„No vidíte. A právě to věčné sezení vám škodí!“ 

 
Humor pomáhá i od studeného a deštivého počasí. 

 
Vaši Přádovi 

Zdroj: Internet a dobří přátelé na e-mailu 
 

* * * 
 

Prodejní akce „Bazárek“ 25. 4., na kterou jsme zvali v minulém čísle, 
byla velmi úspěšná. Oblečení, o které účastníci neprojevili zájem, jsme 
předali centru „Naděje“, které pečuje o bezdomovce. 

Mirka 
 

* * * 
 

 
Řešení šachové úlohy z březnového čísla 

 
1. Vd3 ! 

Hrozí:     2. Je4 mat 
 1. …  Vxd3  2. Jxd3 mat 
 1. …  Dd4  2. xd4 mat 
 1. …  Jd2  2. Vd5 mat 
 1. …  Jxd6  2. Sxd6 mat 

(střelcem z e5 nelze táhnout, černý by si odkryl krále) 
 
Autorem úlohy je opět jako i v březnu ing. Juraj Brabec (1975). Úloha 
získala 4. čestné uznání časopisu Szachy. 

Redakci dodal – MV – 
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