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Týdny duševního zdraví – Ml. Boleslav 

Září – říjen 2009 
Akce ČSDZ Ml. Boleslav 

 
 

3.10., 10:00 
Damar Hynková – Mandaly a jejich využití v psychologii 

Zčásti vážná přednáška, k tomu praktická ukázka a trochu zábavy. 
Místo konání: klubovna ČSDZ, Nový park 1262 
(pro návštěvníky, kteří u nás nikdy nebyli, je orientační bod minigolf bar 
v našem nejbližším sousedství) 
Kontakt: H. Hejnová, tel. 326 728 848 
 
5.10.-8.10. Týden otevřených dveří 
Místo konání: klubovna ČSDZ, Nový park 1262 
Můžete nás navštívit během otevíracích hodin 7:30 – 11:30. 
6.10. bude otvírací doba  mimořádně prodloužena až do 16:00 
Kontakt: H. Hejnová, tel. 326 728 848 
 
14.10.,15:00 V+W+J 
Komponovaný pořad o Voskovci, Werichovi, Ježkovi a vůbec o 
Osvobozeném divadle s ukázkami, které ze své sbírky vybere RNDr. Jan 
Bázler. 
Místo: knihovna Psychiatrické léčebny v Kosmonosech 
Kontakt: J. Bázler, tel. 608 307 096 
 
Týdny pro duševní zdraví se letos opět konají. Ekonomická krize přinutila 
pořadatele omezit náklady na propagaci. Přesto si však nenechte ujít 
zajímavé pořady – ať už naše nebo dalších pořadatelů. Za sesterskou 
organizaci FOKUS se angažuje zejména Tomáš Adam. 

- red - 
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A ještě jeden o jídle 
 

Manželka se vrací s nosem vzhůru domů, kde manžel zasmušile večeří 
uzeninu s chlebem. 
"Pepo, byla jsem na hypnóze a prý jsem v jednom z předešlých životů byla 
dcerou faraóna v Egyptě." 
"Až tam příště půjdeš, tak se zeptej, jestli neznají ženskou, která byla 
v předešlém životě kuchařkou v Evropě. Taková by mi stačila." 

 
Dobrou chuť přejí Přádovi. 

* * * 
 

Do příštích čísel připravujeme 
 

- úvahu Josefa Schultze, kterou z češtiny do dalších jazyků bravurně 
přeložil Luboš Hluchý a verše Jana Veverky. 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy ze srpna 

 
Řešení = 1.Jg3! [tempo] 

1.-c6   2.Dd4#, 
1.-c5   2.De6#, 
1.-Kd7  2.Dxc7#, 
1.-Ke5  2.Sxc7#. 

Úloha je stoprocentně prověřena počítačovým programem. 
 
S pozdravem -Stanislav Juříček, Vsetín 
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POČÍTAČE 
 

V mládí jsem se učil DOSařem 
(Boží písnička, melodie: Premier - Hrobař) 

 
V mládí jsem se učil na DOSu, 
často jsem se vrtal v BIOSu 
command.com to byl můj ideál. 
Že do módy přijdou Windowsy 
Microsoft je rychle vybrousí 
toho bych se nikdy nenadál. 
Že do módy přijdou okýnka 
říkávala moje maminka, 
drž se hochu Windows, radila. 
Na každém stole bude pécéčko, 
na všech servrech běhat NTéčko, 
na Microsoft vždycky věřila. 
A tak já se rozhod dělat pro Billa 
tahle práce, ta mě chytila 
v Microsoftu svý dny prožívám. 
S bílou myší, s černým kurzorem, 
v novejch Windows s širším obzorem, 
po Infohighwayi často jezdívám… 
 
Na na nanana na na nana naaaa...  
 

Na internetu našli 
a pro čtenáře Klubka vybrali 

Přádovi 
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Z REGIONU 
 
ZAHAJOVACÍ ODPOLEDNE Mladoboleslavských Dnů zdraví 2009 
v Kulturní středisku Svět 6. 10. 2009 od 17.00 hod. 
Moderuje Petr Mikeska 
Vystupují herci Městského divadla Mladá Boleslav 
 
Podrobnosti o akcích jiných organizací najdete na webových stránkách 
Mladé Boleslavi – zdravého města: 
 

http://www.mb-net.cz 
 

* * * 
 
 

Óda na brzký podzim. 
 
Vlahý závan babího léta je jistě nám všem příjemný. Sem tam už poletuje 
zlaté listí a ve vzduchu je cítit cosi jiného, nového, snad řekla bych 
ostřejšího. Babí léto je krásná doba, bohužel, bývá většinou krátká. Těšme 
se, že letošní babí léto nás obšťastní dlouho.  
Ale pozor! Ouvej! 
Podzimní dny k pozdějšímu podzimu už bývají uplakané, nevlídné. Počasí 
mívá vliv na lidskou psychiku. Dát by si měli pozor hlavně duševně 
nemocní lidé, tam je to nebezpečí největší. Vyrovnávat si svou psychiku 
vzpomínkami na krásné dny léta. Uspokojovat se v nevlídných dnech 
něčím moc hezkým, krásnou knihou, hudbou, koníčkem, který jim vždy 
zařechtá vždy na přivítanou zase lepších dnů. 
 

Marie Ritterová 
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Pár slov o zdraví těla 
 
V zahraniční se objevil následující dobrý článek nejenom o teplé vodě, ale 
také o infarktech. 
 
Snad bychom měli přijmout za své zvyky Číňanů a Japonců, totiž popíjet 
horký čaj během jídla, ne chladnou vodu. Je sice příjemné popít chladný 
nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí ztuhnutí tuků v jídle, 
které jste zrovna zkonzumoval. To způsobí zpomalení zažívacího procesu. 
Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a 
bude absorbován střevy rychleji, než solidní jídlo. Tento tuhý tuk se usadí 
na stěně střev a vytvoří podmínky pro rakovinu a artritidu.  
Nejlépe je jít horkou polévku nebo pít horkou vodu po jídle. 
 
Obecné příznaky infarktu… 
Důležitá poznámka o infarktu – měl-a byste vědět, že ne každý infarkt se 
projeví bolestí v levé paži. Uvědomte si intenzivní bolest v čelisti. 
Nemusíte mít nejdříve bolest v hrudi v průběhu infarktu. Zvedání žaludku 
a intensivní pocení patří také k obecným jevům. 60% lidí, kteří dostanou 
infarkt ve spánku, se již neprobudí. Bolest čelisti vás může probudit z 
hlubokého spánku. Buďme opatrní a buďme si toho vědomi. Čím více 
toho víme, tím lepší šanci máme přežít.  
 
Jeden kardiolog řekl, že když, každý kdo čte tuto zprávu a pošle ji deseti  
dalším lidem, zachrání tak přinejmenším jeden život. 
Přečtěte si to a pošlete článek přátelům. 
Můžete zachránit život. 
Tak prosím, buďte opravdovými přáteli a pošlete tento článek všem 
přátelům, které máte rádi. 
REDAKCE TO PRÁVĚ UDĚLALA. 

Zdroj: J.H. 
Z angličtiny přeložil Karel Severa 
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HUMOR 
 

Kde končí lidská blbost, začíná vojenská logika 
 
"Vojáci, teď se budete plazit po rovné zemi!" velí nastoupené jednotce 
kapitán. 
"Zem je kulatá!" ozve se z jednotky. 
"Kdo to řekl?" 
"Koperník." odpovídá hlas. 
"Koperník, pět kroků dopředu!" 
 
Rotný vykládá před nastoupeným útvarem: 
"Příští neděli bude vojenská přehlídka. Jestli bude ráno pršet, přehlídka se 
uskuteční odpoledne. Kdyby však pršelo odpoledne, bude přehlídka ráno." 
 
Malý chlapec na americkém venkově vedl osla podél plotu vojenského 
tábora. Pár zelených mozků si z něj začalo dělat legraci. Jeden povídá: 
"Hej, kluku, proč držíš bratříčka tak pevně?" 
A prcek bez mrknutí oka odpověděl: 
"Aby se nezapsal do armády! 
 
Mladý, čerstvě povýšený důstojník nastoupil v jednotce do Bosny jako 
součást mírových sil. Kapitán právě přednášel školení o pozemních 
minách. Mladý důstojník se v půlce přihlásil a ptá se: 
"Pane kapitáne, když šlápneme na minu, co máme dělat?" 
"Standardní postup, poručíku, je vyskočit deset metrů vysoko a rozptýlit se 
po okolí!" 
 
Proč nemůžete lampasáka popravit na elektrickém křesle? 
Protože guma izoluje. 
 

Dobrou náladu a klid v civilním životě přejí 
Přádovi 



8 
 
Za nedostatek nutno označit, že soud ani za dva roky není schopen 
rozhodnout o omezení, případně zbavení způsobilosti k právním úkonům a 
vydat do dvou let od podání žádosti tj. od 18.6.2007 do července 2009 
rozhodnutí o omezení, případně zbavení způsobilosti k právním úkonům. 
V této době prošel nemocný těžkým duševním utrpením v důsledku 
absence farmakoterapie. Bál se vycházet z bytu, stále tvrdil, že je 
pronásledován mafií, která mu v noci stříhá vlasy, mění tvar lebky, mění 
jím zakoupené věci a začal je vyhazovat, mění jeho oblečení, a proto je 
začal stříhat a ústřižky splachoval do záchodu až ucpal domovní odpad. 
Žije v nevyvratitelném bludu, že není nemocen. Je pouze ovlivňován 
elektromagnetickým vlněním, vysílaným mafií na jeho osobu. Léčba 
v léčebně není komplexní. Především zde schází koncepce zdravotní i 
sociální rehabilitace v návaznosti na akutní léčbu. 
 
 * * * 
 
 
Koho do čela? 
 
K dotazům na můj článek v zářijovém Klubku upřesňuji, že mým 
úmyslem není opustit ČSDZ Mladá Boleslav ani ČSDZ celorepublikovou. 
Rád bych zůstal v naší organizaci jako řádný, i když už „jen“ řadový člen. 
Manýry Caesara, který chtěl být raději v Galii (tehdy zapadlé provincii 
římské říše) první než v Římě druhý, jsou mi z hloubi duše protivné. 
Příležitostně bych možná vypomohl i nadále, předpokládám, že 
v podstatně menším rozsahu než dosud. Samozřejmě, dal bych přednost už 
jen tomu, co bych stíhal bez nervování a co by mě bavilo. 
Splní se mi toto skromné přání? 
Paní Štěpánka s odchodem nespěchá, za což jí upřímně děkuji. Ale 
musíme myslet i na náhradu za ni. 

RNDr. Jan Bázler 
jako předseda v přípravě na demisi 
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ANTIPŠTROS 
V minulém čísle jsme otiskli článek ing. Martiny Přibylové, zástupkyně 
ČSDZ v Národní radě zdravotně postižených (NRZP). Záměrem Martiny 
bylo, vytvořit stálou rubriku, kterou by náš časopis věnoval problémům 
zdravotně postižených v oblasti duševního zdraví v celostátním měřítku. 
Konzultoval jsem to s ní telefonicky a sama nabídla mi název rubriky – 
Antipštros (rozumí se pravý opak pštrose, který ze strachu jen dokáže 
strkat hlavu do písku). Činnost rubriky jsme zahájili v září, poněkud 
v chvatu, takže pár úvodních slov, která bývala měla správně vyjít už 
tehdy, otiskuji dodatečně až nyní. Z materiálů NRZP otiskuji nyní ještě 
jeden skutečný příběh ze života, příběh nadmíru poučný. Současně 
upozorňuji, že ve spolupráci s NRZP byl spuštěn nový internetový portál 
www.eSeznam.cz.     RNDr. Jan Bázler 

jako technický redaktor Klubka 

 
Příběh 1 - nekvalitní léčba duševně nemocných v ČR 

 Příběh čtyřicetiletého muže, který se dvacet let léčí s diagnózou 
paranoidní schizofrenie. Byl bezproblémové dítě. Vyrůstal v úplné 
harmonické rodině. Ve škole patřil mezi nadané žáky. V posledním roce 
studia na gymnáziu na přelomu let 1985/6 najednou začal zmateně hovořit 
a kreslit nesrozumitelné obrazce. Na pokyn ambulantní psychiatrické 
lékařky je rodiči v lednu 1986 odvezen do psychiatrické léčebny. Byla mu 
stanovena diagnóza paranoidní schizofrenie. Vedle antipsychotik dostával 
elektrokonvulzivní léčbu tzv. elektrošoky. Ta v něm vyvolává do dalších 
let strach z pobytu v psychiatrické léčebně. V následujícím školním roce 
ještě odmaturoval, krátce nastoupil do zaměstnání, ale pod tlakem nemoci 
byl po roční pracovní neschopnosti převeden do trvalého invalidního 
důchodu. Opakovaně se několikrát léčil v různých psychiatrických 
léčebnách. Jejich prostředí je více či méně k pacientům nepřátelské. Jak 
vlastním prostředím, tak chováním ošetřujícího personálu. Stav odpovídal 
tomu, co uvádí Veřejný ochránce práv ve zprávě o kontrole těchto léčeben 
z roku 2008(bod 28 a 30): 
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„...pochmurné interiéry s otřískanými zdmi, zašlé a oloupané nátěry, 
zakouřené společné prostory, oprýskané rámy postelí, zchátralý mobiliář a 
obložení stěn, společenské místnosti působící jako čekárny, stísněné 
ložnice tak, že se do nich stěží vejdou postele – často jsou až 
dvanáctilůžkové pokoje, některé jsou průchozí, jeden zjištěn 
sedmnáctilůžkový, je-li na takový pokoj přijat pacient s první atakou, 
nezbývá mu než být zděšen, takové prostředí posiluje spíše odpor k léčbě a 
pacient i jeho rodina získávají pocit životní tragédie, stav trvá, přestože je 
řadu let kritizován CPT i odbornou českou veřejností...“. 
 Příběh nemocného vrcholí rokem 2000. Několik let nebral léky. 
Má velký strach z pronásledování lidmi z okolí a z vlivu indického guru i 
ze smrti. Na obhajobu svých lidských práv vystupuje s nadepsanými 
cedulemi v podchodu brněnského nádraží, odkud je strážníky městské 
policie odvezen do psychiatrické léčebny a nedobrovolně hospitalizován 
pro nebezpečí sobě a svému okolí. Doba hospitalizace trvala téměř rok od 
21.11.2000 do 27.9.2001. Významné okamžiky této hospitalizace: 

− soud jmenuje opatrovníka pro procesní řízení ženu - vedoucí 
účtárny Městského soudu Brno, která rodičům uvádí, že nezná co 
má opatrovník konat a o projevech duševní nemoci nic neví, 

− se čtyřměsíčním zpožděním (až na podanou stížnost rodičů), 
vydává soud 25.7.2001 rozhodnutí o podmínkách držení v ústavu, 

− je překládán na různá oddělení, na oddělení 14 dostává k podpisu 
smlouvu o odvozu odpadků jako součást léčby prací, jak uvádí 
v bodě 17 vyvěšený Domovní řád: "K léčebnému úsilí přispívá i 
léčba prací. Můžete být do ní zařazeni ošetřujícím lékařem. Za tuto 
činnost nevzniká nárok na odměnu", 

− až po řadě urgencí rodiny je pacientovi zajištěn kontakt 
s psychologem, 

− pobyt v psychiatrické léčebně končí na oddělení. 6, které vnějškem 
i vnitřním vybavením připomíná brigádnický lágr z padesátých let. 
Pobývá zde 26 alkoholiků s povinnou léčbou a čtyři pacienti 
s duševní poruchou, 

− 27.9.2001 je propuštěn do domácího léčení s podmínkou, že bude 
ambulantně navštěvovat primářku oddělení 6. 
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V květnu 2002 přestává opět užívat léky. Následek - zvyšuje se 
mu strach ze smrti, zesilují sluchové halucinace a bludy. Dochází k dalším 
nedobrovolným hospitalizacím v r. 2003, 2004 a 2007. Důvod je vždy 
stejný - vynechání léčby antipsychotiky.  

Protože léčba v psychiatrických léčebnách postupovala vždy 
stejně v rozporu s čl. 6 a 7 Úmluvy, především bez soudem jmenovaného 
opatrovníka k zajištění hmotných práv nemocného, podává rodina 
18.6.2007 okresnímu soudu Brno-venkov návrh na jmenování 
opatrovníka. Ten postupuje 25.7.2007 žádost okresnímu soudu ve Žďáru 
nad Sázavou (příslušnému pro trvalé bydliště nemocného). Protože bylo 
zřejmé, že soud nestihne vydat požadované rozhodnutí o ustanovení 
opatrovníka pro léčbu, rozšiřuje rodina návrh, aby soud přezkoumal 
nemocnému způsobilost za účelem omezení, případně zbavení 
způsobilosti k právním úkonům. Okresní soud dne 1.října 2007 svým 
usnesením zahajuje řízení o omezení, popřípadě zbavení způsobilosti k 
právním úkonům s následujícím postupem: 

− 12.11.2007 soud ustanovuje znalkyni oboru psychiatrie pro 
vypracování posudku, 

− 10.12.2007 soud ustanovuje nového znalce, protože pacient 
nesouhlasí s předchozím jmenováním, 

− 11.3.2008 soud určuje vyšetřovanému opatrovníka pro řízení, 
− následuje časová prodleva z různých překážek u soudu (nemoc, 

dovolená) včetně neuposlechnutí, aby se vyšetřovaný dostavil 
k hospitalizaci za účelem vypracování znaleckého posudku, 

− 27.11.2008 nařizuje soud vyšetřovanému nastoupit do deseti dnů 
do psychiatrické léčebny k vyšetření a protože tak neučinil vydává 
soud příkaz policii k jeho předvedení, 

− 22.6.2009 policie odváží vyšetřovaného do určené léčebny. 
 
Závěr: 

 Příběh ukazuje, jak soudy a nedostatky v léčbě v psychiatrických 
léčebnách poškozují duševně nemocné. Soudy především tím, že 
nejmenují opatrovníky pro období akutní léčby, kdy nemocná osoba v 
důsledku duševní poruchy není schopna hájit svá práva ani spolupracovat 
na tvorbě léčebného plánu. 


