
Pacientský klub KLUBKO byl založen před 25 lety 
 
 

číslo páté - květen 
ročník X. (2009) 

 

 
Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte 

na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. 
Alan Alda 

 
Naše jubileum 
 
- se vydařilo lépe nad veškerá očekávání. 
 
Rada pobočky děkuje za návštěvu a za podnětná slova všem našim hostům – PhDr. Darje Kocábové a ing. 
Alfredu Kocábovi, prim. MUDr. Zdeně Stegerové, ing. Daně Kolářové, akad. malíři Michalu Segertovi, 
paní Dáše Podolákové a Gustavu Heczkovi. MUDr. Martině Stegerové děkujeme navíc za poskytnutí 
společenské místnosti psychiatrické ambulance, skupině St. Michael’s Cathedral za hudební program a paní 
Haně Hejnové za práci při přípravě a organizaci akce. 
 
Dík patří i iniciativní skupině našich členů, kteří po oslavě vykonali krátkou návštěvu u našeho 
dlouholetého člena J., nyní bohužel hospitalizovaného. 
 

* * * 
 
Poděkování právem patří i těm pozvaným, kteří naše ozvání sice nemohli přijmout, ale napsali nám alespoň 
několik povzbudivých řádků: 
 

Srdečně Vám děkuji za pozvání na výroční klubové setkání. Bohužel v tomto termínu mám již 
zajištěnou jinou akci, takže musím svou účast odmítnout. 
Ráda bych Klubku popřála hodně úspěchů do další práce a dalších let. Nepochybuji, že se mu 
bude dařit dobře, léta ukazují, o jak životaschopnou organizaci jde. 
Předejte, prosím, pozdrav všem členům a účastníkům setkání s přáním všeho dobrého. 

 
Mgr. Gabriela Hrabovská, psycholožka 

 
Děkuji za zaslané materiály a zároveň se musím omluvit, že se nezúčastním tuto sobotu vašeho 
klubového setkání. Od té doby, kdy jsme se na tom domlouvali, se vyskytly jiné okolnosti, které 
mi to časově znemožňují. Tu samou sobotu totiž učím cca 20 psychiatrů v Hluboké n. V., jak 
optimálně jednat s pacienty. 
Radši bych byl s vámi, ale racionálně dávám přednost této výukové činnosti, protože z ní může 
profitovat mnoho psychiatrických pacientů. 
Pozdravujte tedy prosím všechny zúčastněné ode mě a vzkažte jim, že je obdivuji v tom, jak 
dlouho vydrželi ve snaze "držet se dohromady a tím si pomáhat". Tato snaha tvoří nezbytnou 
část péče o duševně nemocné a je nezastupitelná jakoukoliv jinou profesní skupinou! 
Takže vám přeji mnoho energie a zdraví, aby jste ve své činnosti mohli i nadále pokračovat, a 
případně ji rozvíjet do širších rozměrů. 



MUDr Martin Jarolímek 
t.č. president ČAPZ 

 
 
Velmi se omlouvám za nepřítomnost na plánované oslavě České společnosti pro duševní zdraví. 
Byla jsem několik dní na pracovním semináře v Jihlavě a do poslední chvilky jsem počítala s 
pátečním příjezdem. Sobotní návrat mi již neumožnil účast na oslavě.  
Mějte se jen dobře a hlavně zdravě. 
Děkuji za informace, které mně pravidelně posíláte. 
 

Helena Bubnová 
Magistrát města Mladé Boleslavi 

koordinátorka projektu Zdravé město 
 
 

25 roků v dějinách jednoho klubu je hodně, lidé odcházejí a noví přicházejí a to je ten pohyb a 
koloběh života. Přeji celému kolektivu ať už bývalému či současnému, aby se dařilo pokračovat 
v tradici a na vše dobré vzpomínat a zlé chvilky zapomínat. Honzo, přeji osobně hodně zdraví a 
osobní spokojenosti a díky za vše co jsi na poli pro klubové příslušníky udělal a jistě ještě 
uděláš. Děkuji za zasílání časopisu Klubko, který si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň. Chtěl 
bych od tebe symbolicky pozdravovat paní PhDr.Darju Kocábovou, která u toho všeho byla. 
Díky moc za vše 

 
Tomáš Tylich.- místopředseda o.s. Kolumbus  

 
Telefonicky se omluvil pan Mgr. Polívka, náměstek primátora. V sobotu se nemohl dostavit na naše výročí 
vzhledem k tomu, že byla humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, které se musel zúčastnit. Zdravotní 
důvody znemožnily účast paní ing. M. Přibylové z pobočky Praha (těsně před uzávěrkou nám poslala 
podrobný dopis se zajímavými přílohami). 
 
Naše vzpomínka patřila i těm, kteří mezi nás už nikdy nemohou přijít. Za tu dobu jich bylo už nemálo. 
Výčet těch, na které jsme 4.4. vzpomínali, ač už dosti rozsáhlý, jistě ani nemohl být zcela úplný. Za všechny 
budiž ještě ale připomenuta paní emer. prim. MUDr. Taisa Hojerová – čest její památce. 
 
K jubileu se jistě ještě vrátíme, nejlépe by ovšem bylo, kdyby nám sami účastníci této akce pár řádek 
napsali. 
 

Redakce 
 
VYBRALI JSME Z INTERNETU 
 
Psychologie 
duševěda, dušesloví, dušezpyt, věda o jevech duševních, tj. takových, jež si uvědomujeme bezprostředně na 
rozdíl od hmotných, jež si uvědomujeme jen pomocí předešlých. Že cítím, myslím, něco vidím, chci, 
uvědomuji si bezprostředně; cítění, vidění, myšlení, chtění jsou jevy duševní. Že strom jest mimo mne, že se 
pohybuje, že roste, uvědomuji si prostřednictvím vidění, myšlení, představování; jsou to tedy jevy hmotné. 
Jevy bezprostředně uvědoměné existují jen pro mne a pro nikoho jiného - např. představy o témže stromě u 
dvou lidí nemusí být stejné. Naproti tomu o jevech hmotných, předpokládám, že existují i pro jiného 
způsobem stejným jako pro mne, že existují, i když já si jich neuvědomuji. Jevy duševní jsou tudíž naprosto 
subjektivní, jevy hmotné jsou objektivní; jevy duševní existujíce pro mne jen jsou vniterné, hmotné jsou 
vnější. I hmotné i duševní jevy jsou uvědoměné; musí projít mým vědomím, mají-li existovat pro mne, 



avšak poněvadž jevy hmotné pokládám za existující (i když si je neuvědomuji), možno jevy duševní zvát 
stavy vědomí. Psychologie je pak vědou o stavech vědomí. Pojem hmoty vznikl jako podklad jevů vnějších, 
a pojem duše jako podklad stavů vědomí. Chápeme-li slovo duše jako problém, můžeme - ale jen 
s výhradou - definovat psychologii jako vědu o duši. 

Metoda psychologie nemůže být jiná než empirická-induktivní. Vychází od dané skutečnosti vniterního 
dění, popisuje a rozebírá jeho jednotlivé jevy a srovnáváním jich abstrahuje pojmy a zákony obecnější. Při 
tomto postupu abstrakčním nesmí pustit ze zřetele požadavky zásady vývoje; neboť jevy psychické jsou 
děje, a souvislost dějů nelze pochopit bez vysvětlení jejich vzniku. Povaha jevů duševních nese s sebou, že 
jediným pramenem látky psychické jest sebepozorování (introspekce); nikde jinde nejsou mi jevy duševní 
bezprostředně dány a přístupny než ve vlastním nitru. (Původní zdroj tvrdí dále, že experiment není 
metodou psychologie, což s rozvojem oboru dnes už zřejmě není pravda – poznámka red.) 

Studium a analysu analogií duševního života provádí psychologie srovnávací, dále existují speciální 
obory, jako psychologie dětská, psychologie zvířat atd. Také lze psychologii dělit na abstraktní a konkrétní. 
Abstraktní hledá obecné zákony společné všem jednotlivcům; konkrétní zabývá se rozdíly duševního života 
podle individuí. Konkrétní psychologií možno nazvat též typologií, poněvadž při vystihování každého 
duševního jedince stanoví nejprve typy jednotlivých duševních činností (typy paměti, pozornosti, cítění, 
chtění atd.) a pak zařazuje určitého jedince do těchto typů, tak že jedinec jeví se jako průsečný bod několika 
typů. Její část tvoří též společenská typologie (typů národnostních, stavů, řemesel) čili psychologie sociální 
(nezaměňovat se sociologií). Sem patří i psychologie davu (viz např. romány francouzského spisovatele E. 
Zoly), zkoumající člověka pod vlivem společnosti nahodile utvořené. 
 
Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí® Copyright © 1996 - 2008 Seznam.cz, a.s., vybral Jiří 
Přáda, redakčně zkráceno a upraveno 

pokračování příště 
* * * 

 
NÁPAD A VÝZVA 
 
Zároveň jsem chtěl sdělit jeden nápad, který jsem dostal už před delší dobou. Řekl jsem si, že by nebylo 
špatné uspořádat v Klubku (nebo i v širším měřítku, pro víc Fokusů) jakousi anketu na téma "Co mi 
pomohlo při mých psychických potížích?". Představuju si to jako jakousi burzu nápadů a "triků", které 
pomáhají, když člověk cítí, že se blíží psychické potíže (Například já jsem většinou v takové situaci přestal 
vycházet ven a potíže se zhoršily. Ale jednou jsem si řekl, že to musím překonat a dal jsem si závazek, že 
celý jeden týden strávím přesně tak, jako když se cítím mimořádně dobře, to znamená, že jsem normálně 
chodil mezi lidi, do sauny atd. Pomohlo to a na konci týdne už jsem se cítil zase dobře.) nebo když má 
psychickou krizi atd. 
 

Z průvodního e-mailu L. Hluchého 
k příspěvku do jazykového koutku 

 
Blaise PASCAL – „Myšlenky“ 

 
Blaise Pascal byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filozof, který žil v letech 
1623-1662 (byl tedy zhruba současníkem našeho J. Á. Komenského). Ve svých dílech se hodně zabýval 
náboženskými myšlenkami. Uvádíme zde překlad některých jeho myšlenek nenáboženského charakteru, 
které mají nadčasovou platnost a vyznačují se důsledně logickým uvažováním, kterým autor proslul. 
 
 
Když chceme někomu účinně vytknout chybnou úvahu a ukázat mu, že se mýlí, je třeba si všimnout 
z jakého hlediska na věc nazírá, protože z tohoto úhlu je jeho pohled obvykle pravdivý, a uznat, že v daném 
směru má pravdu, avšak upozornit ho na hledisko, ze kterého skutečnost nevidí. Takovou výtku akceptuje, 
protože konstatuje, že se nemýlil a že pouze neviděl realitu ze všech úhlů. Nezlobíme se totiž, že jsme vše 
neviděli, ale nechceme se mýlit. A možná to je způsobené tím, že člověk přirozeně nemůže vidět vše a že se 



zpravidla přirozeně nemůže mýlit v posuzování těch aspektů, které hodnotí, protože vnímání reality je téměř 
vždy pravdivé. 
 
 
To, co je nejpřízemnější v člověku, je to, že usiluje o slávu ale zároveň to je nejvýraznější známka jeho 
mimořádnosti. Platí totiž, že ať už člověk vlastní na světě cokoliv, ať je jeho zdraví sebepevnější a pohodlí, 
kterým je obklopen sebevětší, není spokojen, jestliže ho ostatní lidé nerespektují, neváží si ho. Člověk má 
tak vysoké mínění o velikosti lidského rozumu, že ať už je jeho postavení na světě sebeprivilegovanější, 
není spokojen, jestliže není příznivě hodnocen rozumem jiných lidí. Toto místo, na které ho jiní lidé staví, 
je pro něj to nejkrásnější místo na světě, nic ho nemůže od této touhy odvrátit a zmíněná touha je tím 
nejhouževnatějším rysem lidské psychiky. 
 
 
A ti, kteří nejvíce pohrdají lidmi a přirovnávají je ke zvířatům, chtějí přesto být od nich obdivováni, chtějí, 
aby jim lidé věřili a těmito pocity si protiřečí sami sobě. Jejich povaha, silnější nežli vše ostatní, je 
přesvědčuje o velikosti člověka silněji, nežli je jejich rozum přesvědčuje o jeho nízkosti. 
 
 
Nelpíme nikdy na přítomnosti. Předbíháme budoucnost, jako by přicházela příliš pomalu, jako kdybychom 
chtěli uspíšit její chod nebo vzpomínáme na minulost, abychom se ji snažili zastavit jako příliš pomíjivou. 
Jsme tedy tak neopatrní, že bloudíme v dobách, které nejsou v daném okamžiku našimi a nemyslíme vůbec 
na tu, která nám náleží a tak plytcí, že myslíme na časy, které už dávno pominuly a neuváženě unikáme 
z jediného, který existuje. Přítomnost nás totiž obvykle zraňuje. Skrýváme ji před naším pohledem, protože 
nás skličuje a jestliže je nám příjemná, litujeme, že ji vidíme unikat. Snažíme se ji podpořit budoucností a 
myslíme na to jak uspořádat budoucí záležitosti, které nejsou v naší moci, pro dobu, o které si vůbec 
nemůžeme být jisti, že k ní jednou dospějeme. 
 
 
Ať každý prozkoumá své myšlenky, zjistí, že se zabývají minulostí a budoucností. Na přítomnost téměř 
vůbec nemyslíme a jestliže na ni myslíme, tak pouze tak aby nám její světlo umožňovalo rozvrhnout si 
budoucnost. Přítomnost není nikdy naším cílem, minulost a přítomnost jsou naše prostředky, jedině 
budoucnost je naším cílem. A tak vlastně nikdy nežijeme, pouze doufáme, že budeme žít. Chystajíce se 
neustále, že budeme šťastni, je nevyhnutelné, že šťastní nikdy nejsme. 
 
    (z francouzštiny přeložil L.Hluchý) 
 
NEMUSÍTE SE MNOU SOUHLASIT 
 

Thioridazin aneb Brusel nám to osladil 
 

Celoevropský zákaz Thioridazinu považuji za tragédii těch našich přátel, kteří na něj doplatili. Stálo by 
možná za to spočítat náklady, které zdravotnickému resortu vznikly v důsledku toho, že pacienti, zvyklí po 
celé desítky let na tento lék, se najednou ocitli bez něj – což končilo nezřídka hospitalizací. Možná, že by 
vyšla částka, podstatně převyšující – alespoň v oboru psychiatrie – výnosy z tzv. regulačních poplatků, které 
byly předmětem tolika politických sporů. Thioridazin předmětem politických sporů nebyl, jeho zákaz přišel 
na befel shora a příkazy bruselských úředníků jsou svaté. 

Některé souvislosti jsem si uvědomil nad knihou Benjamina Kurase (ten pán je český novinář, ale činný 
byl především v britském exilu, u nás publikuje teprve po převratu) „Jako psa ke kandelábru“ (Praha 2005, 
nakladatelství Baronet). Na str. 87-88 se tam píše o dánském europoslanci Jensi Peterovi Bondemu. Ten si 
chtěl o nějaké evropské směrnici, dříve než o ní bude hlasovat, porozprávět přímo s jejím autorem. Protože 
na něj nikde nenašel kontakt, obrátil se s dotazem na Evropskou komisi. Bylo mu sděleno, že na takovou 
informaci nemá veřejnost právo. Bruselští úředníci jsou tedy zcela oficiálně kryti anonymitou a ani poslanec 
evropského parlamentu nemá právo se s nimi pobavit o jejich práci! 



Jinou zajímavou souvislost popisují stránky 70-71. Direktivy EU (panem Kurasem hodnocené jako 
totalitní) zakazují výrobu a prodej více než tisícovky přírodních léčiv, desetitisíce drobných poctivých 
výrobců bylinek tím přijdou na žebráckou hůl, zato nadnárodní farmaceutické firmy mohou očekávat zisky 
díky administrativní likvidaci konkurence. Zda to byl výsledek  „lobbingu“ – o tom se jen šušká. Dáme-li si 
tyto skutečnosti do souvislosti se zákazem Thioridazionu, vnucuje se myšlenka, že na něm asi nejvíce 
vadilo, že byl levný, a rizika nežádoucích vedlejších účinků nebyla tak žhavá – už proto, že několik 
desetiletí nevadila nikomu. 

Blíží se volby do Evropského a parlamentu a zní otázka, zda má smysl někoho volit, když byrokraté 
z Bruselu si stejně budou dělat, co chtějí a Evropský parlament je na ně krátký. Jméno pana Benjamina 
Kurase figuruje na jedné kandidátce (Strana svobodných občanů) pro volby do Evropského parlamentu, 
která ale nemá naději na úspěch. Pokud by se volilo stejným systémem jako do obecních zastupitelstev (ten 
je to totiž nejdemokratičtější), dalo by se čekat, že by pan Kuras by uspěl. Takto nejspíš zůstane pouze 
hlasem volajícím na poušti. 
 

RNDr. Jan Bázler 
tentokráte nikoliv jako předseda pobočky 

* * * 
 
Z REGIONU 
Společnost Kultura města Mladá Boleslav zve zájemce do Galerie Templ na tematickou výstavku "Jsme 
tady pro vás" - 15 let Linky důvěry SOS Mladá Boleslav, která bude přístupná veřejnosti od úterý 28. 
dubna. 
 

Zdroj: oficiální stránky statutárního města Mladé Boleslavi 
http://www.mb-net.cz

 
Pozn. red.: V článku postrádáme údaj, do kdy bude výstava otevřena. Můžeme ale důvodně předpokládat, 
že bude otevřena ještě v první polovině června. 

* * * 
 

red- 
 

Humor – nejčernější v bílém plášti 
 
Doktor se ptá pacienta: "Kouříte?" 
"Ne." 
"Škoda, to vám budu muset zakázat něco jiného." 
 
Po operaci: "Pane doktore, proč si nemůžu nahmatat nohy?" 
"Protože jsme Vám amputovali ruce!!!" 
 
Jaký je rozdíl mezi nehodou a katastrofou? 
Nehoda je, když auto přejede vaši tchýni. 
Katastrofa je, když se ji doktorům podaří zachránit. 
 
"Víte, pane doktore, mě rytmus vlaku uspává." 
"Ale to je přirozený jev, dokonce snad příjemný, nemyslíte?" 
"To tedy nemyslím, já jsem strojvůdce." 

Přádovi 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z března 

 

http://www.mb-net.cz/


Autor Peter Gvozdják, Bratislava, pro Klubko vybral – MV – 
 
1.  Dg3 
1. … Sh5  2. Sxh5-  mat 
1. … g1 (dáma) 2. Dxg1 -  mat 
1. … jiný tah 2. Sxg2 nebo Se2 - mat 
 
P.S.: Těm našim čtenářům, kterým se naše úlohy zdají příliš náročné, doporučujeme ostravský „Život 
pobočky“, kde je v každém čísle lehká šachová úloha a lehká sudoku. Naši přátelé z Ostravy, jak nám sdělil 
během návštěvy u nás Gustav, uvítají, když jim i svá řešení zašlete. 

- red - 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 30.4.2009 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz

Pro naše šachisty 
Bílý dá mat druhým tahem 
Úloha z roku 1974, autoři R. Solarczyk a ing. J. Burda , vybral –MV- 
Bílý: Ke4, Vd8, Vf8, Jd5, Jf5, Dg4, Pc7, c4, d4, f4  
Černý: Ke6, Se5, Sg6, Vh6, Da8, Pa7, d6, f6, h4 (dvě věže jsou bílé a jedna černá). 
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       a   b   c   d   e   f   g   h 

Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, 
čestná členka redakční rady, 

Vladan Přáda a Jiří Přáda, David Mišun, 
   Ivan Nakov, Marie Ritterová, Luboš Hluchý 
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