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Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři 
a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, 

nevyprávěj. 
 

Čínské přísloví 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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PhDr. Darja Kocábová 

byla oceněna za celoživotní práci pro duševně nemocné 
 

9. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR MOSTY 2011 se uskutečnil 15. března 2012 
v Praze. Patronkou ceny byla manželka prezidenta Livia Klausová, která 
se akce zúčastnila osobně. Záštitu nad letošním ročníkem převzal primátor 
hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Bylo přítomno celé vedení NRZP v čele 
s předsedou Václavem Krásou. 

Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným 
způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. 

9. ročník cen MOSTY moderoval elegantní a pohotový Aleš Cibulka. O 
kulturní program se postarali Tereza Kerndlová, Ladislav Kerndl a 
Čechomor. 

Do finále byli vybráni následující nominovaní: 
I. kategorie – instituce veřejné správy 

a) Správa Krkonošského národního parku  
b) Magistrát města Olomouc 
c) Městský úřad Příbram 
d) Magistrát města Chomutov 
e) Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

II. kategorie – nestátní subjekt 
a) ALTECH s.r.o. 
b) Globus ČR k.s. 
c) AAA Auto a.s. 
d) Česká abilympijská asociace o.s. 
e) Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. 

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 
a) Anica Dvořáková 
b) Josef Hurt 
c) Božena Jirků 
d) Alena a Jaromír Krpálkovi 
e) Věra Skalická 
 

11 
Citát měsíce opět pochází z blogu prof. Milana Zeleného. Znovu 

připomínáme, že kdo se chce blíže seznámit s myšlenkami a názory tohoto 
předního exilového ekonoma, může použít internetový odkaz: 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php 
 

* * * 
REGION 
 
Anketa: 
Která z těchto letos zahajovaných investic je pro město nejpřínosnější? 

- rekonstrukce části Ptácké ulice - jih 
- výstavba nového mostu do Čejetic 
- výstavba městského krytého bazénu 
- rekonstrukce parku Výstaviště 
- výstavba nového pavilonu Ekocentra Domu dětí a mládeže 
- nová mateřská škola u 9. ZŠ 
- areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí 

Svůj názor můžete vyjádřit elektronickým hlasováním na oficiálních 
stránkách města Mladé Boleslavi: 

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

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z února 
 
1. Kg8! Hrozí mat jezdcem na g7. 
1. … Jf6+ 2. Vxf6 mat 
1. … Jxe6 2. Dxe6 mat 
1. … Sxg3 2. Jxg3 mat 
1. … g4 2. Hxg4 mat  

 
Autorem nové úlohy je Jerzy Konikowski, Krakow, Polsko. 
 

Vybral –MV– 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php
http://www.mb-net.cz/
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 Humor (a ještě jedna malá recenze) 
 
Svěřovala se sousedka sousedce: „Včera večer to bylo úplně nádherné, 
smiřovali jsme se s manželem až do rána.“ 
„A pak?“ 
„Pak jsme se pro jistotu zase pohádali!“ 
 
Na návsi se ptal chlápek druhého: „Taky pálíš?“ 
„Jo, ale teď jdu za holkama, na slivovici přijde řada až na podzim!“ 
 
Opilý muž přijde pozdě v noci domů, zůstane stát v obýváku a jen kouká, 
jak se vše kolem točí. Manželka vstane a říká: „Ty si nepůjdeš lehnout?“ 
„Půjdu, ale čekám, až kolem mě pojede postel.“ 

 
* * * 

 
Přádovi doporučují 
knihy Josefa Fouska (* 1939, český spisovatel, básník, textař, humorista, 
písničkář, cestovatel a fotograf) „Epigramy“, „Fouskoviny“, „Cesty za 
nadějí“, „Deník stárnoucího muže“, „Dobré jitro, člověče“, „Myšlenky 
nahlas“, „Fouskovy fejetony“, „Andělé s ručením omezeným“, „Andělé, 
nevolejte …“, „Buďme k sobě vlídní“. 
Na rozloučenou přikládají pár ukázek: 
 

Dělám ze sebe blázna. Je to jediná šance, jak se z téhle české 
„demokracie“ nezbláznit. 
 
Svoboda je krásná věc. 
Bohužel ji mají i ti, kteří by měli být zavřeni. 
 
Přibývající vulgarismy signalizují ubývání inspirace a peněz. 
 
S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku 
v domnění, že tam dosáhnou postavení. 
 

3 
IV. kategorie – zvláštní cena 

a) Miluše Horská 
b) Darja Kocábová 
c) Marie Ředinová 
d) Eva Sikorová 
e) Miroslav Výmola 
 
Vítězi se stali: 
 

Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti 
Krkonoš 
 
Globus ČR k.s. za projekt „Cesty k lidem“ – předání 16 vozů neziskovým 
organizacím 
 
Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád 
 
Mgr. Miroslav Výmola za zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci 
osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav 
liturgických předmětů. 

 
Diplomy byly slavnostně předány i všem „finalistům“, tedy i paní 

doktorce Kocábové. Paní doktorka si mohla pozvat sedm svých blízkých 
na udílení cen. A tak se akce zúčastnili pan farář ing. Alfred Kocáb, 
dlouholeté spolupracovnice paní doktorky – prim. MUDr. Zdena 
Stegerová a paní Jana Matějíčková, za pacienty RNDr. Jan Bázler a ing. 
Jiří Přáda, za rodinné příslušníky pacientů paní Ludmila Potrošovská a pan 
Oldřich Čapoun za FOKUS. Další pozvání opatřila paní ing. Martina 
Přibylová pro sebe a pro pana Tomáše Adama.  

 
Ve svém vystoupení paní doktorka Kocábová položila důraz na práci 

celého svého týmu. Uznání, které se jí dostalo, považuje za ocenění nejen 
své vlastní osoby, ale všech svých spolupracovníků. 

 
Paní PhDr. Darje Kocábové gratuluje k ocenění a zároveň i k svátku 

Redakce Klubka 
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Konečně dobrá zpráva. 
 

S přicházejícím jarem, přišla milá událost, paní doktorka Darja 
Kocábová, obdržela za celoživotní, příkladnou péči o duševně nemocné 
pacienty diplom, jako poděkování za svoji činnost Předání ceny se 
uskutečnilo v hotelu TOP, pod patronací Lívie Klausové. Dle mého 
mínění, měla ocenění získat dávno, ale jsem rád, že se tak stalo aspoň teď, 
jelikož v naší zemi většinou kladné osobnosti oceníme až po smrti. 

Při předání, měla paní doktorka D. Kocábová krátký projev, kde 
poděkovala za ocenění, ale poděkovala především spolupracovníkům a i 
pacientům. I já jí děkuji, jelikož až zpětně jsem si uvědomil, že za těch 30 
let, co ji znám, i v dobách totality nás vedla v atmosféře demokracie, kdy 
jsem ani pořádně nevěděl co to ta demokracie je. O to větší sílu to mělo, 
jelikož se toto uskutečňovalo na půdě psychiatrie, která byla na okraji 
společnosti. Věřím, že dojde i k ocenění paní doktorky Z. Stegerové a paní 
Janě Matějíčkové, která byla tahounkou veškerého dění v naší 
psychiatrické rodině. Takže děkujeme!!! 

J.Přáda 
* * * 

ANTIPŠTROS 
 

Dlouhá nepříjemná zima, která způsobila zdravotní potíže celé řadě lidí, 
je konečně za námi. Jaro přichází pomalu a přijde i příznivější počasí, ale 
jinak nás čeká velmi náročná doba. Od vedení státu, přes nejrůznější 
organizace a instituce až po jednotlivé občany, čekají Českou republiku 
změny, reformy, úspory ... Současnou vládu kritizuje většina obyvatel i 
odborné veřejnosti, ale ona se neochvějně odvolává na nutnost snižování 
státní zadluženosti, ať to stojí, co to stojí. Duben bude měsícem 
demonstrací. 21. ji svolávají odbory a další organizace, včetně NRZP ČR, 
30. chtějí demonstrovat senioři proti omezování valorizace důchodů 
(samozřejmě i invalidních). V procesu jednání je požadavek neziskových 
organizací o navýšení částek poskytovaných MPSV o 500 milionů korun. 
K jakýmsi příslibům ze strany ministra Drábka došlo, poskytovatelé tedy 
odvolali demonstraci plánovanou na 16. dubna, ovšem jsou přesvědčeni, 
že financování v této výši stejně nebude postačující a zánik některých 
služeb dál hrozí. 

9 
A tady bych si položil otázku, co dělá slavná EU pro to, abychom měli 

ve zdravotnictví pro péči o pacienty více peněz? Nemusíte se mnou 
souhlasit, ale příkazy a zákazy bruselských byrokratů spíše našemu 
chudému zdravotnictví jen dále pouštějí žilou. Kolik stála výměna 
spolehlivých rtuťových teploměrů za méně spolehlivé bez rtuti? Kolik 
bude stát výměna vadných prsních implantátů a kloubních náhrad? (Nad 
tím, že za zevrubné otestování těchto materiálů v ČR by bývala ČR dostala 
z Bruselu pokutu za bránění volnému obchodu, protože už jednou byly 
testovány v zemích původu, zůstává zdravý rozum stát.) Kolik peněz stál 
zákaz léku thioridazinu a následné zhoršení zdravotního stavu pacientů, 
kteří na něj byli zvyklí a kterým dobře sloužil? 

Velmi nedobrý pocit jsem měl před lety ze zákazu olovnatého benzínu. 
Bezolovnatý benzín je karcinogenní a jeho spalování v motorech bez 
katalyzátoru škodí zdraví dost možná podstatně více než olovo, které je 
škodlivé zejména při požití v potravě. Možná právě proto si tenkrát vlády 
Francie a Itálie vymohly dvouletý odklad platnosti zákazu – myslely totiž 
na chudší část obyvatelstva se starými automobily. Naše vláda (tehdy 
Zemanova) uposlechla bez námitek. Jakékoliv, třeba i skromné snížení 
nemocnosti nádorovými onemocněními, by umožnilo investovat více 
peněz všude tam, kde chybějí jinde – třeba právě v psychiatrii. 

O zdravý rozum jde především – nejen v psychiatrii. A proto by měl 
mít přednost před jakoukoliv ideologií. 

RNDr. Jan Bázler 
* * * 

AKTUÁLNĚ 
Předsednictvo NRZP ČR rozhodlo připojit se ke společné platformě 
odborů, občanských iniciativ a sdružení k přípravě celostátní demonstrace, 
která se uskuteční v sobotu 21. dubna 2012 od 13:00 hodin v Praze na 
Václavském náměstí. 
Chceme tím vyjádřit naši nespokojenost s průběhem sociální a zdravotní 
reformy, která se nás velmi dotýká. Odbory, občanské iniciativy, pacienti, 
důchodci, zdravotně postižení a další se shodují v tom, že vláda Patra 
Nečase by měla stáhnout asociální reformy. Pokud tak neučiní, měla by 
podat demisi a po té by měly být vyhlášeny předčasné volby. 

Zdroj: Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
Podrobnosti: www.stopvlade.cz 

http://www.stopvlade.cz/
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Jen pár slov o síťových lůžkách 
 

V minulém čísle jsme otiskli dokument od organizace European 
Disability Forum kritizující síťová lůžka, a to bez komentářů. Dovolím si 
nyní věc trochu okomentovat, protože tón dokumentu mi připadá – 
pokusím se dokázat, že oprávněně – zbytečně radikální na nesprávném 
místě. 

O věci jsme si mohli popovídat s panem PhDr. Červinkou, 
psychologem z PL Kosmonosy na naší akci dne 3. 3. Prostředky, jako jsou 
síťová lůžka (a na tom jsme se shodli), mají být užívány s rozmyslem a jen 
v nezbytně nutné míře, kterou je třeba omezovat. Direktivní absolutní 
zákaz (a zejména odněkud z Bruselu) by však přinesl více škod, než 
užitku. 

K věci se vyjádřil i MUDr. Jarolímek na svém blogu  
(http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-jarolimek.php?itemid=15654). 
Článek pana doktora je kritický, ale ani on není radikální odpůrce síťových 
lůžek, spíše se pozastavuje nad tím, že v tragickém případě v PL Dobřany: 
„Nikdo nepřišel na kontrolu, nikdo se nešel podívat, jestli je pacientka 
umístěná do síťového lůžka stále v pořádku“. MUDr. Jarolímek dále uvádí 
svou zkušenost z našeho regionu: „Lidský přístup je ale možný i v případě, 
že pacient je umístěn do síťového lůžka. V léčebně v Kosmonosech jsem 
zažil takhle působit psycholožku Darju Kocábovou, matku hudebníka 
Michaela Kocába. Docházela na to nejakutnější oddělení, kde bylo několik 
síťových lůžek. Vzala židli, sedla si k pacientovi, který byl za sítí, podala 
mu ruku skrz síť a něco mu klidným hlasem povídala, nebo mu 
naslouchala. Bylo to velmi zklidňující a užitečné, takže i takto se dá 
pracovat s pacientem, který je už umístěný v síťovém lůžku.“ (Kdo se 
nesetkal s paní PhDr. Kocábovou jako pacient osobně, možná právě z této 
vzpomínky pochopí, proč jsme usilovali právě o její ocenění.) 

Na naší akci jsem si vzpomněl na přednášku psychologa PhDr. 
Širokého o jeho zahraniční stáži v jednom zařízení, kde síťová lůžka už 
nemají. Neklidného pacienta tam konejší dva nebo i více ošetřovatelů. 
Zcela vyloučit užívání síťových lůžek bude možné pouze tehdy, bude-li 
mít personál nad neklidnými pacienty dostatečnou početní přesilu, aby 
mohl s každým jednotlivcem nepřetržitě pracovat. Nutno je tedy mít více 
personálu, vést ho k lepší práci a také za ni lépe platit. 
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Služby sociální prevence, poskytované i lidem s duševní nemocí, jsou 

jedny z nejohroženějších. Velmi potřebná se v této chvíli jeví soudržnost a 
jednotné postupy, což není skutečnost, kterou by se právě oblast nestátní 
psychiatrie mohla chlubit. Při jednání na pražském Magistrátě o plánování 
sociálních služeb byl právě jednotný postup představitelů pražských 
poskytovatelů služeb pro duševně nemocné hodnocen velmi kladně oproti 
skupinám poskytovatelů služeb pro jiné cílové skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením. Doufejme, že se tento jednotný a tak logicky silnější tlak 
v hlavním městě v budoucnu zúročí. 

Při sledování představitelů různých odborných institucí i uživatelských 
organizací se často musím ptát, kolik psychiatrií v ČR vlastně máme. Svoji 
konstrukci, ideologii, principy a postupy si vytvářejí státní a soukromá 
zdravotní zařízení, komunitní péče, větší a menší pacientské nebo 
rodičovské organizace a vždycky jen jejich víra je jediná a pravá. Jako 
kdyby nešlo vždycky o nemocné lidi, kteří potřebují péči, třeba rozdílnou, 
ale odpovídající právě jejich zdravotnímu stavu a sociální situaci. Stav 
české psychiatrie je žalostný proti jiným medicínským oborům i proti 
jiným evropským státům. Počty nemocných stále stoupají a prosazování 
různých směrů navenek nám nepomůže. Hledání společného jmenovatele 
se nepodařilo na půdě NRZP ČR, kde např. nedošlo ke shodě ve věci 
povinného předvolávání pacientů, kteří nedodržují léčebný režim (třeba i 
za asistence policie) mezi členy pracovní skupiny - uživateli a 
navrhovatelem z rodičovské organizace. Jde o obtížný problém, ale osobně 
považuji podobnou úpravu legislativy za velmi nebezpečnou pro 
psychiatrické pacienty jako diskriminovanou skupinu. 

Na konci května budou na Republikovém shromáždění NRZP ČR nové 
volby do Republikového výboru. Měli bychom vyslat (jednoho) svého 
kandidáta, který bude schopný v rámci skoro 30členného výboru veřejně 
vystupovat a na kterém se shodnou při nejmenším všechny tři pacientské 
členské organizace. 

Příště se pokusím přinést informace o transformaci občanských 
sdružení od roku 2014 (podle nového občanského zákoníku) Přeju všem 
do nového jara hodně zdraví a krásné dny. 

Martina Přibylová, dz.prima@centrum.cz 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-jarolimek.php?itemid=15654
mailto:dz.prima@centrum.cz
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NAŠE RECENZE 
 

Charlotte Kernerová: 
Lise Meitnerová. Životní příběh atomové fyzičky 

Academia, Praha, 2009, ISBN 978-80-200-1964-2, 124 str., brož. 
 

Nakladatelství Academia v edice Žena a věda mapuje osudy žen, které 
podstatným způsobem ovlivnily vědecké poznání.  

Kniha začíná slovy prof. Krause, který předmluvu českého vydání 
otevírá slovy: „Dvacáté století bylo stoletím vědy, objev jaderného štěpení 
zahájil novou epochu lidstva.“ 

Lise Meitnerová se narodila 17. listopadu 1878 jako třetí dítě 
vídeňského advokáta židovského původu Philippa Meitnera a jeho ženy 
Hedviky, kteří potom měli dalších pět dětí.  

Zažila obtíže, když se snažila dosáhnout vzdělání a později postavení 
ve vědě. V té době nebylo běžné, aby žena měla vysokoškolské vzdělání, 
natož ve fyzice. Po nástupu Hitlera přišly další potíže vyplývající z jejího 
židovského původu, které vyvrcholily emigrací do Švédska na poslední 
chvíli.  

 Kniha líčí celý život až do smrti v druhém exilu ve Velké Británii. I 
když od narození Lise uplynulo více než 120 let a vzdělání žen nic 
nebrání, stále čelí diskriminaci. Ženy mají stále menší platy a stále není 
obvyklé, aby ženy zastávaly vysoké posty ve vědě či byznysu. Nic 
nenasvědčuje, že by se u nás připravoval zákon, který by povinnými 
kvótami zajistil postavení v politice a veřejném životě či ve vrcholovém 
řízení firem. 

Kniha má 11 kapitol, které zachycují životní cestu Lise od narození do 
smrti, léta studii, počátky ve vědě, osudy za první světové války, kdy ji 
osud zavál na krátko i do Prahy. Ještě před 1. světovou válkou se stala 
spolupracovnicí Otto Hahna v Berlíně a ještě před tím sepsala doktorskou 
práci na téma: „Vedení tepla v nehomogenních tělesech“, kterou obhájila 
s vyznamenáním. 
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Podobně jako Newton, zůstala svobodná, věnovala celý život vědě. 

Přes to, že Nobelovu cenu dostal Hahn a přínos Lise, která se podílela na 
objevu jaderného štěpení a celý proces teoreticky vysvětlila, byl opomenut 
a její spolupracovní zbytek života mlčel o podílu Lise Meitnerové na 
tomto objevu. V závěru života se jí přece jen podařilo dosáhnout uznání.  

Poslední kapitola se zabývá vývojem atomové bomby, jejíž vznik 
umožnil právě objev jaderného štěpení. Historie projektu Manhattan je 
známa z jiných publikací. Hrdinka kniha se na tomto projektu odmítla 
podílet.  

Kniha končí větou: „Dne 29. srpna 1949 odpálil Sovětský svaz svou 
první atomovou bombu. Amerika tomu nemůže uvěřit. Začíná se roztáčet 
spirála zbrojení ...“ 

Pokud se chcete dozvědět více o jejím životě, musíte si přečíst celou 
knihu. 

Nevím, jak dlouho trvala příprava a sepsání knihy, která je velmi 
stručná. V závěru knihy je sepsán seznam poct a cen udělených Lise 
Meitnerové, mezi nimi, jak jsem uvedl již dříve, chybí Nobelova cena. 
Následuje soupis pramenů, soupis některých publikací Lise a použité 
dopisy a interview s ní a vybrané publikace o ní.   

Kniha neobsahuje žádné technické detaily matematické nebo fyzikální 
povahy, a proto se hodí i do knihoven středních škol. Je to vynikající 
kniha, která líčí celou jednu epochu, která zahrnovala období 
nedostupného vyššího vzdělání pro ženy až do doby, kdy je vzdělání žen 
běžné, ale k úplně rovnoprávnosti žen je třeba ještě mnoho uskutečnit i u 
nás. 

V současnosti se kniha doprodává. 
 

 
RNDr. Karel Vašíček 

exučitel matematiky, exprogramátor 
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