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Mnoho lidí je vnitřně ochromeno a spoutáno, 
protože neuznávají hranice  
svých možností a svých kvalit. 

Josef Schultz 
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ANTIPŠTROS aneb Co se děje 

 
Dobrých zpráv v současné době moc není. Podle politiků se na současné 
krizi máme podílet všichni a těm slabým se bere nejsnáz. Náš stát se nijak 
netají s tím, že je připraven šetřit na invalidních důchodech a nová 
vyhláška už byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č.359/2009 Sb., a je 
tedy definitivní. Známé "bodování" bude zpřísněno a invalidita bude 
rozdělena do tří stupňů. Do jaké míry se musejí obávat psychiatričtí 
pacienti, nejlépe posoudí naši lékaři, až se s předpisem seznámí. Zatím 
nejsou jasné informace, jestli se nové posuzování dotkne jen nových nebo 
i dosavadních důchodů. 
Další špatné zprávy se týkají dávek v hmotné nouzi a celkového snížení 
státních dotací pro sociální oblast. Podle odhadů možná zanikne až třetina 
neziskových organizací. 
Obávám se, jestli souhrn těchto finančních změn nezmění i celou scénu 
dnešní psychiatrie. 
22.října se v Brně konalo Republikové shromáždění Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Prosadit zástupce našich 
organizací do Republikového výboru se nepodařilo. Organizace má na 
programu prosadit zákon o duševně nemocných. Předseda NR pan Krása 
zřídil pracovní skupinu, která by měla tento zákon postupně vytvářet. Pan 
Krása skupinu řídí, ačkoliv s naší problematikou není seznámen. Jejími 
členy jsou expert na zdravotní právo JUDr. O. Dostál, MUDr. Jarolímek, 
p.Jaroš z Kolumba a ing. Závišek, předseda rodičovské organizace. Právě 
u něho vidím největší riziko, protože obtíže, které prožívají rodiče 
mladých těžce nemocných pacientů, jsou zobecňovány na všechny 
duševně nemocné. Některými členy skupiny byla údajně odmítnuta moje 
účast ve skupině, přestože ČSDZ je členskou organizací NR, a nemá tedy 
možnost se na vytváření zákona podílet. Odmítnuta byla i práce Mgr. 
Rybové, přestože letos zpracovala disertační práci o právech pacientů v 
léčebnách. Celá záležitost se mi zdá poněkud absurdní. 
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A ještě z vojny … 
 

Při teoretickém cvičení ve vojenské taktice se ptá seržant vojína Nováka: 
"Vojíne, co byste udělal, kdybyste viděl, jak se k vám řítí přes bitevní pole 
sto nepřátelských vojáků?" 
"Postřílel bych je svým samopalem." 
"A kdyby se na vás z levého křídla vyřítilo tři sta nepřátelských vojáků?" 
"Postřílel bych je svým samopalem." 
"Dobře, a když na vás z pravého křídla poběží pět set nepřátel?" 
"Postřílím je svým samopalem." 
"Nováku, odpovězte mi na jednu drobnost. Kde vezmete všechnu tu 
munici?" 
"Tam, kde vy berete všechny ty nepřátelské vojáky." 
 

Čtenářům salutují Přádovi 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy ze září 

Varianty chybného postupu: 
Jd8?  - černý může odpovědět exd3 nebo c6! 
Sd4? exd3 nebo c5! 
 
Správné řešení: 
1. Sxf6? c5 
2. Jb4 mat 
alternativně¨ 
1.   …  c6 
2.Se6 mat 
na ostatní možné pokusy nekompromisně odpoví dáma 
 

pro Klubko vybral – MV – 
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Zásadně důležité je začít o svých problémech a obavách mluvit. Tím se 
člověku uleví. Je ale potřeba konzultace opakovat. Pokud problémy 
přetrvávají, je třeba spolupracovat s psychiatrem, který předepíše léky. 

-red- 
Zdroj: Mladá fronta DNES, 21.10.2009, regionální mutace Střední Čechy 
str. 4, EVA KUČEROVÁ 
 
DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU 
Desítky obyvatel Mladé Boleslavi včetně úředníků magistrátu či zástupců 
různých institucí a sdružení (barvy ČSDZ hájila opět Eva Prskavcová) se 
2.11. sešly na Fóru Zdravého města v Kulturním středisku Svět a 
definovaly deset největších problémů města. 
Podrobnosti najdete na internetu: 

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

 
* * * 

ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 
Komponovaný pořad o Voskovci, Werichovi a Ježkovi, plánovaný 
k Týdnům pro duševní zdraví se zatím neuskutečnil. V knihovně PL 
Kosmonosy probíhaly stavební úpravy, které se protáhly déle, než se 
původně plánovalo. Dost možná změníme i jejich koncepci a budeme 
pořady konat přímo na oddělení. Podrobnosti, jak doufáme, dojedná pan 
Mgr. Segert a pak budou zveřejněny i v Klubku. 
 
Paní ing. Martina Přibylová z pobočky Praha projevila zájem o stáž v naší 
pobočce. Není to nic neobvyklého, i jiné organizace poskytující sociální 
služby umožňují na svých pracovištích stáže kolegům z jiných regionů 
(viz internetové stránky města Mladé Boleslavi). V úvahu připadá 
prosinec 2009. Podrobnosti dohodne rada pobočky. 
 
Do Klubka máme připraveno několik hodnotných příspěvků (poesie i 
odborné články), které budeme otiskovat v dalších číslech. 

-red- 
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Na jednání byla zároveň kritizována neúčast našich organizací na práci 
Krajských rad. 
Na mé námitky reagoval pan předseda výzvou,abych je uveřejnila ve 
zpravodaji NR. Myslím, že se budu velmi snažit. 
Nové a lepší zprávy snad příště. 

Martina Přibylová 
 

* * * 
 

Z materiálů NRZP otiskujeme další skutečný příběh ze života, příběh 
možná ještě poučnější, než byl ten minulý. Opakovaně upozorňujeme, že 
ve spolupráci s NRZP byl spuštěn nový internetový portál 
www.eSeznam.cz. 
 

 
Příběh 2 – nedobrovolná hospitalizace 

Pan B.se necítil zdravotně dobře (léčí se na hypertenzi a depresi) a 
proto si vyžádal pomoc na lince 155. Lékař ZSS provedl vyšetření na 
hypertenzi a přitom stále panu B. nepříjemným hlasem opakoval, že jej 
zná a byl upozorněn na jeho psychické onemocnění. Pan B. sdělil lékaři, 
že se léčí na depresi, že se mu z jeho počínání (opakované zdůrazňování 
psychického onemocnění) „dělá špatně“ a na to lékař odpověděl, že jej 
tedy odveze na psychiatrii. Pan B. se tomuto slovně bránil a sdělil lékaři, 
že proti jeho vůli, když neohrožuje sebe a ani okolí, jej na psychiatrii 
odvést nemůže a požádal lékaře, aby opustil jeho byt, což bylo jeho právo 
(jak později potvrdila mimo jiné zástupkyně veřejného ochránce práv a 
právní rozbor právnické fakulty). Reakcí lékaře bylo, že zavolal policií, 
aby asistovala u převozu pana B. na psychiatrii. Policii ovšem zavolal i 
pan B., aby zajistila opuštění bytu lékařem ZSS v souladu se zákonem. 

 
 

http://www.mb-net.cz/
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Pan B. policisty dobrovolně do bytu pustil a požádal je, aby lékař 

opustil jeho byt, neboť již ukončil vyšetření na hypertenzi a s dalším 
postupem a chováním lékaře nesouhlasí, avšak jeho slova zůstala 
nevyslyšena. Policisté jej společně s lékařem začali přesvědčovat, že jeho 
převoz na psychiatrii je nezbytný, ač nabyl pan B. nebezpečný sobě ani 
svému okolí, jen trval na opuštění svého bytu lékařem a policii, které 
v dobré vůli do svého soukromí pozval. Policisté se jasně vyjádřili v tom 
smyslu, aby pan B. poslechl lékaře, aby následně k převozu nemuseli 
použít donucovací prostředky. Pan B . nijak neohrožoval život ani zdraví 
lékaře či posádky, což vyplívá také ze zjištění zástupkyně veřejného 
ochránce práv, takže důvod pro tento postup policie nebyl dán. 

Vzhledem k svému psychickému stavu se pan B. neodvažoval 
odporovat „žádostem“ policistů a raději se převozu na psychiatrii podrobil, 
ač přesvědčen, že neprávem. Tento „okolnostmi donucený“ souhlas nelze 
pokládat za přímý souhlas k převozu. Z psychiatrie byl však pan B. po 
odborném vyšetření v zápětí propuštěn, že není nebezpečný sobě, ani 
okolí. Odvoz na psychiatrii tedy nebyl oprávněný a zdravotní pojišťovna 
pana B. také odmítla proplatit ZSS převoz zaplatit. Okolnosti vynuceného 
převozu na psychiatrii panu B. způsobily zhoršení jeho psychického stavu, 
ale aby k obdobných pochybením nedocházelo, rozhodl se podat stížnost 
na Krajský úřad (jako zřizovatele ZSS), k veřejnému ochránci práv, na 
okresní ředitelství policie a další instituce. Podáním oprávněných stížností, 
podpořených vyjádřeními kompetentními institucemi, pan B dosáhl mimo 
jiné že:  

• ředitel krajské ZSS na příkaz krajského zdravotního rady zajistil 
proškolení personálu, jak postupovat při převozu osob se známkami 
duševní nemoci, 

• okresní ředitel Policie ČR nechal proškolit své podřízené, jaké jsou 
právní podmínky při jednání s občany jevícími známky duševní 
nemoci, respektive zda tyto známky vůbec nastaly.  
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Po více než dvou letech vyčerpávajících jednání se pan B. domohl 

částečně svých práv, ale kdo z občanů s duševním onemocnění má tolik 
odvahy, trpělivosti, znalostí právních předpisů, finančních prostředků a 
bude riskovat zhoršení svého zdravotního stavu, tak jako pan B.? Že se 
nejedná o výjimečný přístup k občanům s duševním onemocněním, víme 
z dlouholeté činnosti našeho celorepublikového občanského sdružení 
(Kolumbus) při hájení zájmů a práv uživatelů psychiatrické péče. Proto 
jako zástupci uživatelů psychiatrické péče, žádáme o přijetí komplexního 
zákona na ochranu práv občanů s duševním onemocněním. 

- redakce – 
* * * 

 
Z REGIONU 

Hospodářská krize a duševní zdraví 
Dříve psychologové řešili zejména partnerské vztahy, teď často ztrátu 
zaměstnání „Časté bývá také to, že přijdou kvůli zdravotním problémům 
nebo problémům ve vztazích a pak se ukáže, že za těmito problémy je 
právě strach o práci. Dlouhodobě žijí ve strachu, což se pak odráží i 
v dalších oblastech života,“ uvedla ředitelka mladoboleslavské Linky 
důvěry SOS a Centra psychoterapie Renata Nekolová. Problémy 
v souvislosti s finanční krizí ovlivňují pohodu v domácnostech klientů. Na 
mladoboleslavskou linku důvěry se lidé s těmito problémy začali více 
obracet už koncem minulého roku, kdy začaly první odstávky výroby ve 
Škodě Auto a firma přestala potřebovat řadu zahraničních dělníků. I když 
kmenoví zaměstnanci o práci nepřišli, stejně mezi nimi panovala nejistota. 
Několika stovek z nich se dotknul přesun na jinou práci. A i to je pro lidi 
velmi psychicky náročné. „Někteří to akceptovali, další to nesli těžce, dva 
se dokonce zhroutili,“ poznamenal před časem předseda škodováckých 
odborů Jaroslav Povšík. Připomněl také případ, kdy dlouholetý 
zaměstnanec firmy začal mluvit o sebevraždě. Firma s linkou důvěry 
spolupracovala, poskytovali jim poradenství. 

 



LITERÁRNĚ PŘEKLADOVÁ PŘÍLOHA      11/2009 
 

Nástroje 
Autor úvahy: Josef Schultz 
Z češtiny do angličtiny, španělštiny, němčiny a francouztiny přeložil Luboš Hluchý , německou verzi 
překladu zkorigoval rodilý mluvčí, profesor němčiny 
 
ÚVODNÍ MYŠLENKA 
 
ČEŠ.: Mnoho lidí je vnitřně ochromeno a spoutáno, protože neuznávají hranice svých možností a svých 

kvalit. 
ANG.: Many people are paralysed and blocked in their mind, because they don´t want to admit that their 

possibilities and qualities have their limits. 
ŠPA.: Mucha gente está paralysada y blocada en su cabeza, porque no quiere admitir que sus posibilidades 

y cualidades tienen sus limites. 
NĚM.: Viele Leute werden in ihrem Kopf paralysiert and blockiert , weil sie nicht zugeben wollen, dass 

ihre Möglichkeiten und Qualitäten ihre Grenzen haben. 
FRA.: Beaucoup de gens sont paralysés et bloqués dans leur t?te parce qu´il ne veulent pas admettre que 

leurs possibilités et qualités ont leurs limites. 
 
TEXT VLASTNÍ ÚVAHY 
 
1.ČEŠ.: Často si říkáme, jak dobře by se nám žilo, jen mít tu povahu jako náš kolega v práci. 
ANG.: We often say ourselves how great our life would be if we had the same character like our colleague 

at work. 
ŠPA.: Nosotros nos decimos a menudo como nuestra vida sería magnífica si tuvieramost el mismo carácter 

como nuestro compa?ero de trabajo. 
NĚM.: Wir sagen uns oft, wie schön unser Leben wäre wenn wir die gleiche Natur wie unser Arbeitskollege 

hätten. 
FRA.: On se dit souvent comment notre vie serait formidable, si l´on avait le m?me caract?re comme notre  

coll?gue de travail. 
 
2.ČEŠ.: Mít jeho přizpůsobivost, to by bylo všechno snadné. 
ANG.: If we had his ability to adapt ourselves, everything would be fine. 
ŠPA.: Si tuvieramos su capacidad de adaptación, todo sería facil. 
NĚM.: Wenn wir seine Anpassungsfähigkeit hätten, wäre alles einfach. 
FRA.: Si on avait sa  capacité d´adaptation tout serail facile. 
 
3.ČEŠ.: A v hlase máme nevoli, také trochu hněvu vůči sobě, vůči druhým, vůči životu. 
ANG.: And in our mental voice dissatisfaction and also a little anger with ourselves, with other people, with 

life can be felt 
ŠPA.: Y en nuestra voz hay la insatisfacción, también un poco de colera hacia nosotros mismos, hacia otra 

gente, hacia la vida. 
NĚM.: Und in unserer Stimme kann man Unzufriedenheit und auch ein bißchen Zorn auf uns selbst, auf 

andere Leute, aufs Leben fühlen. 
FRA.: Et dans notre voix il y a le mécontentement, aussi un peu de coll?re envers nous-m?mes, envers 

autres gens, envers la vie. 



4.ČEŠ.: Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, že jsme nikdy skutečně nepřijali hranice svých omezených 
možností. 

ANG.: Let us be open with ourselves and let us admit to ourselves that we have never really accepted the 
limits of our limited posibilities. 

ŠPA.: Seamos sinceros hacia nosotros mismos y admitamos ante nosotros mismos que no hemos nunca de 
verdad aceptado los limites de nuestras posibilidades limitadas. 

NĚM.: Seien wir aufrichtig zu uns selbst und geben wir vor uns selbst zu, dass wir nie wirklich die Grenzen 
unserer eingengten Möglichkeiten akzeptiert haben. 

FRA.: Soyons sinc?res envers nous m?mes et admettons devant nous m?mes que nous n´avons jamais 
vraiment accepté les limites de nos possibilités limitées. 

 
5.ČEŠ.: A tak utrácíme čas touhami po nástrojích, které mají v rukou druzí, a nevšímáme si těch, které 

vlastníme my. 
ANG.: And so we waste our time longing for instruments, which other people have in their hands and we 

ignore the ones which we own. 
ŠPA.: Y pues despilfarramos el tiempo anhelando los instrumentos que otras personas tienen en sus manos 

y ignorando los que poseemos nosotros. 
NĚM.: Und so verschwenden wir die Zeit uns nach den Werkzeugen sehnend, die andere Leute in ihren 

Händen haben, und ignorieren die Werkzeuge die wir selbst besitzen. 
FRA.: Et comme  ça on gaspille le temps en désirant les instruments que les autres personnes ont dans leurs 

mains, ignorant ceux que nous possédons nous-m?mes. 
 
6. ČEŠ.: Jsou sice jiné, ale stejně dobře upotřebitelné. 
ANG.: It is true, they are different, but they also can be used in an efficient way. 
ŠPA.: Son, es verdad, distintos pero también pueden ser utilizados en una manera eficaz. 
NĚM.: Es ist wahr, dass sie anders sind aber sie können auch auf eine effiziente Weise benutzt werden. 
FRA.: Il est vrai qu´ils sont différents mais ils peuvent aussi  ?tre utilisés d´une mani?re efficace. 
 
7.ČEŠ.: Stačí se jich jen chopit a pracovat. 
ANG.:  All we need is to take them in our hands and start working. 
ŠPA.. Todo lo que necesitamos es tomarlos en nuestras manos y trabajar. 
NĚM.: Alles, was wir zu tun haben ist, sie in unsere Hande zu nehmen und zu arbeiten. 
FRA.. Tout ce qu´il nous faut est de les prendre dans les mains et de travailler. 
 
 
ZÁVĚREČNÁ  MYŠLENKA: 
 
ČEŠ.: Budu se snažit přijmout svůj život a naučit se mistrovsky ovládat nástroje, které jsem dostal. 
ANG.: I will endeavour to accept my life and to learn how to handle the tools which I got like a real master 

of my craft. 
ŠPA.: Me esforzaré de aceptar mi vida y aprender a dominar los instrumentos que he obtenido come un  

maestro de mi oficio. 
NĚM.: Ich werde  mich bemühen mein Leben zu akzeptieren und lernen, die Werkzeuge, die ich bekommen 

habe, wie ein Meister zu behandeln. 
FRA.: Je vais m´efforcer d´accepter ma vie et d´apprendre  maîtriser les instruments, que j´ai obtenus, 

comme un maître de mon métier. 



Poesie 
 
Bezduchá bledá líce 
Bezduchá touha srdce 
Lechtivá procházka zrána 
Plytká jak hloupá fáma 
Zvláštní to slabost duše 
Monotónní neděle kluše 
Jak prázdná hadí kůže 
Nezbytná fádnost klidu volna 
A nic nejde lehce zvolna 
Souhrn všech špatných vlastností 
Leze po všem jen ne po štěstí 
Souvislá živočišná samota 
Chutná jak nudistická nahota 
Zpátky do tmy nechci vykročit 
A zase do bahna namočit 
Jen malá šance na změnu na dveře tluče 
Chorobná jak prohnilá nůše 
Nesoucí pocity a vjemy 
Zmaru a platonické změny. 
 
 
( Klečím u rybníka ruce ponořeny v bahně i obličej) 
 
 
Karnevalové masky 
Nezakryjí naše ponořené pracky 
Chceme víc a víc 
A pak ten nános špíny rychle smít 
A proto na nás sedá temnota 
Z představy fungujícího robota 
Za třicet let převezmou většinu lidské práce 
Ať se nám to líbí či ne 
Vyrobí se kvalitnější přesnější výkonnější 
V bordelech budou umělé kopie 
Která prachy nepropije 
Války vyhrají dokonalejší stroje 
Co vypouští střely jak včelí roje 
Na polích nebude orná půda 
Baštit budeme umělá jídla 
Svět bude bez postižených 
Mající v hlavě čidla 
Během půl roku vyrostou amputované 
Ruce a nohy 
Tak tedy vpřed 
Do budoucí nepohody 



Muž a žena si podávají ruce a místo nich kabely 
 
Textová popelnice 
Zabouchnout víko a vytažený zub na vyleštěné klice 
Jedna chyba stíhá druhou 
Ke dnu klesám 
S povahou tuhou 
Rozmělněné vnímání světa 
Tak co by ne 
Furt lepší než 
Stále stejná věta 
Hříva vlaje z hlavy ve větru 
Neznámá žena lítá kdesi v pověru 
Otevřené okno vytahuje teplo z vlaku 
A děti si hrají na zrezivělém vraku 
Minerální voda teče z lázeňského kohoutu 
Saju rudý kečup z hranolkového kornoutu 
Doma hnědá podlaha pohlcuje negativní emoce 
Čaj o páté daruje rychlovarná konvice 
Pak hurá na kutě 
Ve snu se zpovídám 
Neexistující porotě 
 
 
Autor: 
 
Jan Veverka, Choťánky 
 
 
 * * * 
 
Pozn. red.: 
 
Redakce má k dispozici adresu a telefonní číslo autora. 
Zájemci o kontakt se mohou obrátit na redakci a ta v případě souhlasu pana Veverky jim jej umožní 
navázat. 
 
 * * * 
 
 
Z našich čítankových klasiků: 
 
„Kdybych já věděl, Kdybych já věděl, Kdybych já věděl, 
ouřádku mastný, ouřádku mastný, ouřádku mastný, 
že bych tě mohl jistotně dostat, že bys mi mohl navždy pozůstati, že bys mi mohl časem zas ujít 
držel bych raděj zradil bych celou držel bych přece radši 
s aristokraty. demokracii. s demokraty.“ 
 
Autorem je Karel Havlíček-Borovský. Výše uvedená slova ve své básni „Kytice“ vložil do úst F. A. 
Braunerovi, tehdejšímu poslanci. 
 
 


