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Těšme se ze svých přátel, neboť nevíme, 
jak dlouho nám to bude ještě přáno. 

 
Seneca  
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usínám samotná 
obloha se zatáhla je oblačná 
ta dálka mezi mnou a nebem je značná 
 
jako tvá ústa vláčná 
ty po kterých jsem tak lačná 
 
usínám samotná 
na nebi není mráčku 
tobě chtěla by říkat 
miláčku 
 
usínám samotná 
už se zatahuje 
řekli že už mě nemiluje 
 
 
 

Zuzka 
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ANTIPŠTROS a nová etapa reformy 
 

Klasická okurková sezóna letošního léta byla jen optický klam. 
Všichni angažovaní dobře vědí, že se toho nedělo tak málo, naopak. 

Především se ale blíží se volby do Poslanecké sněmovny. Vstupuje do 
nich celkem 31 politických stran - a všechny nabízejí občanům této 
země „to nejlepší“. (Ne pro všechny je to fungující systém zdravotnictví 
a sociální oblast.) 

Velmi brzy po odstartování příprav reformy psychiatrie se začalo ze 
všech stran zdůrazňovat, že jde o odborné téma, nikoliv politické. Bylo 
by ovšem velmi naivní si myslet, že povolební politické změny další 
vývoj změn v péči o duševně nemocné vůbec neovlivní. Na druhé straně 
reforma, v jakékoliv podobě, být musí, přiznané evropské finance být 
využity musí. 

Někdy se ale říká, že „co dlouho trvá, není hezký“. A dosavadních 
průtahů už bylo tolik, že obecně mezi řadovými pracovníky a běžnými 
pacienty už převládá jen skepse nebo nezájem o reformu. Odpovědnost 
zůstává na vedení příslušného rezortu, tedy MZ. Úřad se zajišťuje 
vytvářením několika odborných řídících týmů, které by měly postup 
reformy sledovat, dozorovat a ovlivňovat. 

Praktická péče a pomoc duševně nemocným se ovšem nebude 
odehrávat na ministerstvu, důležití jsou konkrétní poskytovatelé služeb, 
jejich pracovníci a samozřejmě zdroje financování. Realizace projektu 
Deinstitucionalizace péče o duševně nemocné se má uskutečnit 
postupným vytvářením regionálních sítí služeb. 

Ve všech 14 krajích už byli jmenováni krajští koordinátoři - 
koordinátorem pro Střední Čechy se stala paní Mgr. Klára Vítková 
Rulíková. Další etapou bude jmenování krajských odborných garantů 
reformy. Zatím je tato významná funkce obsazena v kraji Plzeňském, 
Ústeckém a Moravskoslezském (doc. Jan Vevera, PhDr. Lenka Krbcová 
Mašínová, MUDr. Petr Šilhan). Úkolem těchto pracovníků bude 
zmapovat všechny aktivity pomoci duševně nemocným v regionu, 
vypracovat strategické plány, které by pak měly být základem jednotné 
metodiky pro celou ČR. (Ať se dílo podaří...) 
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V řadách pacientských a rodičovských organizací v psychiatrii 
vzbudila velkou pozornost koordinační schůzka ke vzniku Pacientské 
rady MZ. Na přelomu července a srpna se uskutečnila širší mailová 
diskuse o hlavních současných tématech. Přispěl do ní také předseda 
SPDN (rodiče) ing. Závišek, který rozeslal návrh na doplnění zákona o 
specifických zdravotních službách „předvoláním k vyšetření“ a 
informaci, že mu bylo paní náměstkyní T. Arnoštovou přislíbeno 
zpracování zákona o duševním zdraví. Diskusi to poněkud přiostřilo. 

Velmi iniciativní byl v tomto období také ing. Pulda ze svépomocné 
rodičovské skupiny, který navrhl v předvolebním období oslovit 
politické strany a přednést jim požadavky voličů s duševním 
onemocněním a jejich rodin. Řadu diskutujících tento nápad velmi 
zaujal. 

Koordinační schůzka ke vzniku Pacientské rady se pak uskutečnila 14. 
srpna. Jejím hlavním tématem byla rozprava o protichůdných zájmech 
rodičovských a pacientských organizací a požadavek dvou zástupců 
v radě za pacienty s duševním onemocněním. Členy rady jmenuje 
ministr zdravotnictví po 1. září. Spolek Kolumbus nominoval na tuto 
funkci svoji členku Mgr. Lacinovou, další nominace z našich řad známy 
nejsou. 

Jedním z opakujících se témat v záměrech reformy je zapojení 
pacientských a rodičovských skupin do její realizace. Záměr jistě 
chvályhodný, ale jsem na pochybách, jestli je vůbec možné najít 
dostatečný počet aktivních, kompetentních (a zdravotně 
stabilizovaných) pacientů, ochotných se v této činnosti angažovat. 

Určitým přínosem by měla být zářijová schůzka celkem devíti 
„psychiatrických spolků“ s předsedou NRZP ČR, Mgr. Krásou, která by 
měla vyjasnit priority současného období ve všech zásadních oblastech. 
Doufejme, že tím přínosem opravdu bude. 

Začátek září je tradičně spojen se zahájením Týdnů duševního zdraví. 
Programy zajímavých akcí v jednotlivých regionech se už brzy objeví 
na webu www.tdz.cz . 

Do 4. ročníku vstupuje například Crazzy festival v Ostravě Porubě, 
Pražany pozvou organizátoři 8. ročníku Dne dyslexie. 
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Studio 27 se v srpnu na soustředění týmu zabývalo dalšími plány a 
zlepšováním svých dovedností. V jihomoravském Práhu začali vydávat 
elektronický časopis Průvan Práhem.  

 
Ano, děje se toho hodně. Ale jak dopadne to nejdůležitější? 
 
Moji vlastní angažovanost a činnost ovšem čeká nepříjemná pauza 

v podobě dvou ortopedických operací. Na jak dlouho se loučím i se 
čtenáři Klubka, ukáže jen čas a úspěšnost léčby. 

 
Neztrácejme naději. 
 

30. 8. 2017 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
 

* * * 
 
 
DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU 
 
Martina Přibylová nám přeposlala e-mail, který ji zaslala Irena 
Běhalová ze spolku Dialogos. Jde o poměrně dlouhý výběr 
z poradenství o nedobrovolných hospitalizacích. Zevrubnější informaci 
připravíme do příštího čísla. Pro začátek otiskujeme důležité internetové 
odkazy, na které paní Běhalová upozorňuje: 
 
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-
stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/psychiatricka-
nemocnice-pobyt/ 
 
http://ferovanemocnice.cz/prava-osob-s-dusevni-nemoci-
30/nedobrovolna-hospitalizace-97.html 
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REGION 
 
Byla vyhlášena tradiční anketa „Desatero zdravého města“. Všichni 

aktivní občané mohou hlasovat tak, že označí dva z již vybraných 
problémů, nebo označí jeden problém ze seznamu a navíc připíšou 
vlastní návrh problému města. Hlasovat lze vyplněním a odevzdáním 
anketního lístku nebo elektronicky na webu na webu www.zmmb.cz. 

Naším zájmem je, aby co nejvíce občanů hlasovalo pro bod č. 7: 
„Podpořit neziskové organizace v sociální oblasti + osvěta“ 
Samozřejmě, kdo klade důraz na řešení jiných problémů, může hlasovat 
tak, jak sám uzná za vhodné. 
 

* * * 
 

V úterý 1. srpna 2017 dosavadní náměstek primátora Michal Kopal 
oznámil, že se rozhodl ukončit svou angažovanost v aktivním veřejném 
politickém životě a k 31. srpnu 2017 končí ve funkci náměstka 
primátora, radního a zastupitele města Mladá Boleslav. 

Ke svému odchodu Michal Kopal uvedl: "Po téměř 11 letech práce ve 
veřejném sektoru si chci od politiky odpočinout a rozhodl jsem se odejít 
do civilního zaměstnání." 

Do působnosti pana Michala Kopala patřily mimo jiné i sociální 
služby. Pozornému čtenáři webových stránek neunikly jeho časté osobní 
návštěvy přímo na pracovištích poskytovatelů sociálních služeb. 

Důležité pro nás mimo jiné bylo, že také převod nájemce pracoviště 
v Novém parku z ČSDZ na FOKUS s námi řešil na magistrátu právě 
pan Michal Kopal. Díky jeho pozornému a fundovanému přístupu se 
nám podařilo tuto – obávali jsme se, že značně problematickou 
záležitost – vyřešit bez potíží a při zachování plné kontinuity chodu 
pracoviště. Za to a za spoustu další práce, zejména pro ty nejpotřebnější 
občany našeho města, panu Mgr. Michalu Kopalovi upřímně děkujeme 
a přejeme mu v jeho budoucím zaměstnání nejen úspěch, ale také při 
nové práci tvůrčí pohodu a spolehlivé lidi kolem sebe. 

Za naši redakci 
RNDr. Jan Bázler 

Zdroj, podrobnosti, obrázky a další zprávy 
www.mb-net.cz 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Luxus zvaný soukromí 
 

V práci drnčí telefony, každou chvíli vás osloví některý kolega, šéf 
pořád něco chce. I kancelářská technika už špehuje každý váš krok. Na 
chodbách a v ulicích po vás hází okem kamery a teď už možná i drony. 
Domů se probojujete přes natřískané nákupní centrum s evidencí karet a 
dalších šmírovacích pomůcek – a už ve dveřích se na vás sesype rodina. 
Milujete je, těšila jste se na ně, ale v hlavě se vám rodí výkřik: Můžu být 
aspoň chvíli sama?!  

Asi vám nedá moc práce vybavit si vzpomínky z mateřské školy nebo 
prvního stupně základky. Se spolužáky jste se bavila jen tehdy, když se 
vám chtělo. Otázka dne zněla: Půjdeš ven? A odpověď určila nálada. 
Prostě, pokud jste jako dítě toužila po soukromí, dopřála jste si ho, třeba 
s knížkou nebo mončičákem. Nic vám nebrání zopakovat tento 
jednoduchý model chování i nyní. 

Doma bychom měli zažívat pocit absolutního bezpečí, soukromí či, 
chcete-li, intimity. Kde jinde můžeme sundat masku slušňačky a kde 
jinde nemusíme předstírat mládí a dynamičnost, když v kloubech vrže a 
hlava neudrží myšlenku. Proto by měl být náš byt oázou pohodlí, klidu a 
odpočinku. Stojí za to ho bránit nejen před nájezdem návštěv (i sebelépe 
myšlených), ale i před marnou snahou udržet ho v nablýskaném a 
bezdrobečkovém stavu. 

Zajímavá statistika byla otištěna v policejním věstníku – k údivu 
policistů si okradení nestěžovali ani tak na ztrátu majetku. Největší 
trauma zažívala většina respondentů ze ztráty soukromí a pocitu, že jim 
neznámý člověk narušil jejich intimní zónu. 

Zamyslete se nad prostorem, ve kterém pracujete, a zeptejte se sama 
sebe, jestli se v něm cítíte klidně a bezpečně. Sedíte například zády ke 
dveřím? Špatně! Lepší je sedět čelem, abychom se nelekli, až tam zase 
někdo vtrhne. I maličkosti nám mohou dost výrazně zpříjemnit trpké 
chvíle v neodbytném kolektivu. Studie z německého Frankfurtu nad 
Mohanem zkoumala, jak pracovní prostředí ovlivňuje spokojenost 
zaměstnanců v daném podniku. Spokojenost nejvíc ovlivnilo příjemné 
pracovní prostředí, kvalita mezilidských vztahů a další faktory, které 
bychom mohli přiřadit k činitelům kladně ovlivňujícím soukromí a 
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pohodu pracovníků. Výše platu se umístila překvapivě až na 6. místě. 
Kamarády si vybírejte – i ty virtuální. Chytré telefony, kamerový 

systém a hlavně sociální sítě, kde se všichni o všech dozvědí úplně 
všechno, bez ohledu na pravdu a relevanci informací. Všudypřítomný a 
neviditelný Velký bratr nás úspěšně okrádá o soukromí již řadu let. Je 
dobré si uvědomit, že z roztomilého nahatého miminka vyroste 
načepýřený teenager, který nám za fotografii vloženou z dobrého 
úmyslu na síť jistě nepoděkuje. Ani naše lechtivá fotografie z báječné 
dovolené nám moc radosti neudělá, až ji spatří náš potenciální budoucí 
zaměstnavatel. O tragických statistikách kyberšikany asi není třeba 
polemizovat. Proto nesvěřujte své niterné pocity nějakému naleštěnému 
počítači!  

Naučte nějakým relaxačním metodám. Stačí se alespoň na chvíli 
ponořit do svých myšlenek a na nic a nikoho jiného nemyslet. Vyberte si 
poslech hudby nebo pár pater schodů místo jízdy v přeplněném výtahu. 
Psychoterapeuty velmi chválená a doporučovaná metoda, jak si vytvořit 
kýženou chvilku soukromí, je ovšem psaní deníku. Psaním deníku si 
vytvoříte svůj vlastní, nikým a ničím nerušený prostor. Svoje soukromí. 
Myšlenky soustředěné jen na to, co chcete vy. Je jedno, zda si budete 
psát recepty nebo zapíšete všechny hezké i ošklivé chvilky všedního 
dne. Čas strávený sama se sebou vám nikdo nevezme. 

Obsáhlá studie z milánského Institutu pro duševní zdraví dlouhodobě 
sledovala 300 žen, které v těhotenství potratily. Se svým stavem se 
vyrovnávaly velmi těžce a trpěly depresemi. Ty ženy, které si svoje 
pocity zapisovaly do deníku, se po krátkém čase začaly spontánně cítit 
lépe a mohly přestat brát antidepresiva v průměru o skoro rok dřív než 
ty, které psaní deníku odmítly. Bylo to prý tím, že deník umožnil ženám 
prožít intimní chvíle se svým já, ponořit se do sebe a srovnat myšlenky. 
A to potřebují čas od času všichni! 

Často si neuvědomujeme, že po zasloužené chvilce samoty netoužíme 
jen my, ale i ostatní. Kočka si skočí na skříň a pejsek do boudičky. Co 
ale děti, věčně cepované a v dobré víře vychovávané k poslušnosti a 
pořádku? Nezaslouží si pár chvilek civění do zdi či poslechu tuc tuc 
hudby po celodenní dřině v lavici? Ani manžel, klimbající před televizí, 
se jen tak zbytečně nefláká, jak by se mohlo na první pohled zdát. On 
relaxuje, vychutnává chvilku soukromí a v tak důležité činnosti by 
neměl být za žádných okolností rušen. Jeho dřímota vám přinese 



9 

prospěch v podobě vlastní chvilky volna. 
Místo kuchtění večeře objednejte pizzu a připravte si voňavou lázeň. 

Když se pečlivě zamknete, jistě si svoji kýženou chvilku vydobydete! 
 

Zdroj: Ivana Prudičová, Právo 
Vybral: – jp – 

* * * 
HUMOR 
 

Dozvuky letní erotiky … 
 

„Můžete nám sdělit, kdo je otcem Vašeho dítěte?“ 
„Nevím, jak se jmenuje, ale měl BMW…“ 
 
„Ne drahý, ne, milovat se s tebou budu až po svatbě!“ 
„V pohodě. Až se vdáš, tak mi zavolej.“ 
 
Největším nepřítelem muže je kamarádka jeho milenky. 
 
„Včera jsem byl představit svou novou přítelkyni rodině. 
Ani se neptejte, jak vyváděla moje žena …“ 
 

… návrat z dovolené … 
 

Dopravní policista: „Tak to máme sjeté gumy, pravé světlo a prasklý 
nárazník… Dohromady 4 500 Kč!“ 
Řidič: „Fakt? Tak se do toho pusťte, v servisu chtěli skoro deset tisíc!“ 
 

… a znovu ve škole 
 
Učitelka: „Proč mi lžeš, Pepíčku? Víš, co se stane z dětí, které lžou?“ 
Pepíček: „Politici nebo poslanci.“ 
 

Užívejte podzimu jako my! 
Přádovi 
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Blázincová 
 
 

Nálada v klauzuře pod bodem mrazu 
zmuchlaná jako míč po úrazu 
Nacistky za síťkou probdělé noci 
dorůstaj z maličkých krůpějí moci 
Bavlna eráru určí ti laťku 
hluboko pod kůží velkého taťku 
nosí si zřízenci státu ve státě 
líp už je viseti na kravatě 
Starej pán prsa má velký jak Laco 
a rozbřesk v táboře váží jen " za co " 
všichni jsou nemocní molochem moci 
spočítej oblázky jsou to jen cvoci 

 
 
 

Evka 
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Několik básní od další autorky Evky (redakce zná celé jméno) obdržela 
redakce elektronickou poštou. Jak básně od Zuzky, tak básně od Evky 
budeme s laskavým svolením autorek otiskovat i v dalších číslech 
našeho časopisu. 
 

– red – 
 

* * * 
 
 

Na společný celodenní výlet (odjezd již v 8:00, návrat do cca 16:00) 
jsme vybrali Ratibořice. Tomu, kdo si ještě vzpomene na povinnou 
školní četbu, by se ihned měla vybavit „Babička“ Boženy Němcové. 
Z technických důvodů se jede až 9. září. Počet míst ve vozech je 
omezen pouze pro závazně přihlášené (informace: 775 562 016 nebo 
775 562 048). 

 
Lenka a Jitka 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z červnového čísla 
 

1. c4 ! 
Hrozí:     2. Vb5 mat 
 1. …  Sxd5  2. Dxd5 mat 
 1. …  Jc3  2. De3 mat 
 
 
O nové úloze nemá redakce k dispozici podrobnosti, pouze víme, že 
jméno autora je László Apró. 

Redakci dodal – 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: 1. 9. 2017 

 
Bílý dá mat druhým tahem (11+12) 
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Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
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