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Chyby svobody jsou rozhodně lepší než chyby otroctví, 
ale i ty se musíme snažit odstranit. 

 
Karel Čapek 
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Fokus Mladá Boleslav a Kancelář Ombudsmana pro zdraví 
se spojily, aby hájily vaše práva 

 
Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav se stalo partnerem nového 

nezávislého centra pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci 
pacientům a pracujícím ve zdravotnictví. Na Kancelář Ombudsmana pro 
zdraví se lidé mohou obracet zejména v případech, kdy byla porušena 
jejich práva pacientů, která jsou dána právním řádem ČR, či potřebují-li se 
poradit, jaká práva (a povinnosti) vůbec v našem zdravotním systému 
mají. 
 

Zejména jde o situace: 
- kdy došlo vinou nekoncepčnosti systému či chyby lékaře či 
zdravotnického personálu ke zhoršení zdravotního stavu pacienta, 
- kdy byla člověku neoprávněně odmítnuta lékařské péče, 
- kdy bylo s pacientem zacházeno v rozporu s právem na úctu, důstojné 
zacházení a soukromí, 
- kdy byly neoprávněně vybírány poplatky či úhrady za zdravotní péči, 
- kdy pacientovi byly zbytečně předepisovány léky s vysokými doplatky, 
- kdy řeší pacient problémy s dostupností hrazené péče, 
- apod. 
 

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obracet sami pacienti, 
jejich příbuzní či ustanovení pečovatelé na základě plné moci či jiného 
právního dokumentu. Služby jsou bezplatné.  

Podání Kanceláři Ombudsmana pro zdraví je možné výhradně 
prostřednictvím formulářů, které najdete na internetových stránkách 
www.ombudsmanprozdravi.cz. Na požádání je možné jejich zaslání e-
mailem na adresu ochrance@ombudsmanprozdravi.cz či poštou na adresu 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. K výměně 
zkušeností je k dispozici i Facebook Ombudsman pro zdraví. 
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Citát měsíce je výrok Karla Čapka, tak jak jej zaznamenala jeho manželka, 
herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová ve své vzpomínkové knize 
„Český román“. 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z října 
 
Řešení:1. Sc3 ! 
 
Hrozí: Sd2 – mat 
 
 1. - Jd3  2.   Jd1 mat 

1. - Sd3  2.   Jg2 mat 
1. - Jd5  2.   Jg4 mat 
1. - cokoliv jiného 2.   Sd2 mat 

 
Novou úlohu vytvořili V. Rudenko a S. Šedej, v roce 1979 s ní získali 
1. cenu časopisu Hlas ľudu. 
 

Vybral –MV– 
 

* * * 
 
 

Činnost naší organizace podpořili finančně v letech 2013-2014 
MPSV ČR, Statutární město Ml. Boleslav, 

RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o, 
ABRASIV a. s., MISAN s.r.o., PhDr. Darja Kocábová 
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ZE SVĚTA MOTORŮ 
 
Letos firma Škoda Auto a. s. vyrobí více než milión vozů. Velká oslava se 
blíží! Miliontý vůz bude dán k dispozici některé z neziskových organizací, 
s nimiž firma spolupracuje. O výběru organizace z 8 uchazečů nyní 
rozhodují v anketě sami zaměstnanci. 
 
V době uzávěrky našeho časopisu jednoznačně v anketě vedlo občanské 
sdružení „Život dětem“, jehož náplní práce je pomoc rodinám s vážně 
nemocnými nebo hendikepovanými dětmi. Miliontý vůz by využili pro 
přepravu nakoupených kompenzačních, rehabilitačních pomůcek, přístrojů 
a zdravotního materiálu k vážně nemocným dětem, zajištění celostátních 
sbírek, tzv. Srdíčkových dnů, rozvoz prodejních charitativních předmětů a 
získaných financí. 
 
Na druhém místě s odstupem následuje Helppes - Centrum výcviku psů 
pro postižené o.p.s.® a na třetím je Zdravotní klaun o. s., nezisková 
organizace, která přivádí profesionální klauny do nemocnic a domovů 
seniorů v České republice, protože smích pomáhá. 
 
Možnost sledovat průběh hlasování má veřejnost na webu: 
 

http://milion.skoda-auto.cz/milionova-pomoc/ 
 

Podrobnosti o práci jmenovaných organizací najdete na webech: 
 

http://www.zivotdetem.cz/ 
http://www.zdravotniklaun.cz/ 

http://www.helppes.cz/ 
 
 

– k – 
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Kontaktní údaje: 
 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví 
Národní 11, 110 00 Praha 1 
I: http://www.ombudsmanprozdravi.cz 
E: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz 
 
 

Tuto informaci nám zaslal MUDr. J. Stuchlík s žádostí o její 
zveřejnění. Rádi vyhovujeme a obracíme se na čtenáře, aby tuto informaci 
šířili – v zájmu nás všech – dále. 

 
Redakce 

 
 

* * * 
 
 

Rada našeho spolku přeje všem členům, příznivcům a 
přátelům, zejména zaměstnancům sesterské organizace 
FOKUS, kteří pilně pracovali celý rok i pro nás, pohodový a 
očekáváním dobrých zpráv naplněný advent, štědré a veselé 
Vánoce a dobrý start do nového roku 2015. 

 
V novém roce se sejdeme na valné hromadě, která se bude 

konat 10. ledna 2015, tedy až o druhé sobotě. 
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ANTIPŠTROS aneb Co přinesl podzim 

  
Letošní podzim byl na události opravdu velmi bohatý. Říjnové číslo 

Klubka informovalo o udělení stříbrné pamětní medaile PhDr. Darje 
Kocábové za zásluhy o psychologii Senátem Parlamentu ČR, o tragické 
události ve Žďáru nad Sázavou i o jednání zástupců našich organizací na 
Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO). 

Pokračování? Paní doktorka Kocábová má medaili fyzicky převzít na 
vánočním klubu ČSDZ. Student Petr Vejvoda zabitý ve Žďáru duševně 
nemocnou ženou obdržel v těchto dnech in memoriam Cenu Michala 
Velíška za pomoc ohrožené spolužačce. Sdružení Fokus se v listopadu 
obrátilo se stížností na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 
s protestem proti způsobu, kterým některá média informovala o této 
tragédii. Ministryně spravedlnosti ustavila komisi, která by měla prověřit a 
navrhnout funkční systém ochranné léčby. Do „Národního plánu“ budou 
zařazena i nejdůležitější konkrétní opatření pro zlepšení léčby i života 
duševně nemocných. Dokument má být schválen vládou na jaře příštího 
roku. 

13. listopadu se v prostorách Ministerstva kultury se uskutečnila (ve 
velmi optimistické atmosféře) závěrečná konference projektu Paralelní 
životy, jehož ústředním tématem bylo zaměstnávání duševně nemocných. 
Viděli jsme také film porovnávající české a zahraniční zkušenosti. Večer se 
řada angažovaných zástupců z oblasti péče o duševně nemocné zúčastnila 
diskuse v televizním pořadu M. Jílkové Máte slovo, ve kterém zazněla 
slova nejrůznějších názorových skupin. Na okraji obrazovky bylo ovšem 
možné vidět textové zprávy diváků a tam převažovaly názory o 
nebezpečnosti psychiatrických pacientů – z některých až mrazilo. 

Na schvalování Operačních programů pro financování reformy nezbývá 
než čekat do roku 2015. Na webu MZ www.reformapsychiatrie.cz se 
nedávno objevily zápisy ze zasedání pracovních skupin podle jednotlivých 
témat. Tak se konečně dozvídáme i jména uživatelů, kteří byli do těchto 
skupin jmenováni. Ve dvou z nich jsou nejaktivnější funkcionáři 
rodičovských organizací, J. Závišek a J. Poljaková, v ostatních šesti 
skupinách pět členů spolku Kolumbus – T. Tylich, D. Černík, B. Lacinová, 
R. Prouza a M. Jíša – ten dokonce vystupuje ve dvou těchto skupinách. 
(Omlouvám se za neuvedení titulů.) 
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HUMOR NA MIKULÁŠE I NA SILVESTRA 
 

4 etapy života: 
1) věříš na Mikuláše 
2) nevěříš na Mikuláše 
3) děláš Mikuláše 
4) vypadáš jako Mikuláš 

 
* * * 

 
Na psychiatrii 
Jaký je rozdíl mezi pacientem na psychiatrii a lékařem? 
Pacient nemá od klíče od oddělení. 
 

* * * 
 
Pacient je na vyšetření u lékaře, který ho prohlíží a neustále brumlá:  
"To je dobře... to je dobře... to je dobře... to je dobře..."  
Pacientovi to nedá a zeptá se: "Co je dobře?"  
"Že to nemám já!" 
 

* * * 
 
U soudu: "Už jste byl někdy trestán?"  
"Před 10 lety, koupání na zakázaném místě."  
"A od té doby?"  
"Od té doby jsem se, slavný soude, nekoupal." 
 
 

Jako každý rok Vám přejeme veselý Silvestr. 
A znovu připomínáme, že bez alkoholu to jde také docela dobře. 

Přádovi. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Guadalcanal 
 
Krásná Meredith, 
přijď se pomodlit, 
za ty, jež nevrátí 
nám Guadalcanal … 
 
Nejtěžší boje během druhé světové války byly svedeny na ostrově 

Guadalcanal. Právě zde došlo k rozhodujícímu obratu v tichomořské válce. 
… Stopy války jsou vidět na každém kroku. Jednou to byly trosky 
sestřelených amerických dakot, podruhé rezavějící kostry japonských lodí. 
Válku připomínají také četné betonové pevnůstky. Dítětem války je i 
hlavní a dodnes jediné město Šalamounových ostrovů – Honiara, 
postavená americkými invazními vojsky převážně z vlnitého plechu. 

 
… Hlavním výsledkem bitvy o Guadalcanal byl však rozhodující obrat 

ve válce, zásadní výměna úloh. Na začátku této fáze tichomořské války 
stál Guadalcanal a na jejím konci bezpodmínečná kapitulace císařského 
Japonska. 

Od onoho roku, kdy se Japonsko vzdalo, Guadalcanal zase upadl 
v zapomenutí. 

Ale ti, kdo na Šalamounových ostrovech bojovali, ti, kdo se 
z Guadalcanalu vrátili zmrzačení, slepí, nazí a mrtví, nazí a mrtví, jak je 
nazval veliký Norman Mailer, ti nezapomněli. 

A nezapomněly ani matky padlých, jejich ženy a sestry, milenky, ani 
krásná Meredith, které z velké lásky zbyla jen ona smutná písnička. 

 
Miloslav Stingl, Ostrovy lidojedů 

vydání I., nakladatelství Svoboda, Praha, 1970 
 

Autor byl u příležitosti Dne české státnosti 28. 9. 2014 vyznamenán 
spolu PhDr. Darjou Kocábovou a dalšími osobnostmi Stříbrnou pamětní 
medailí Senátu.       -red- 
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Především obsazení p. Jíši mi připadá velmi zvláštní. To se v celé 

České republice nenašel další, šestý, kompetentní pacient, který by tuto 
„jednobarevně kolumbusovskou sestavu“ doplnil? Navíc jsem byla 
svědkem – a účastníkem – diskuse o problémech duševně nemocných na 
Republikovém shromáždění NRZP ČR, do které p. Jíša jako delegát 
Kolumba nevstoupil jediným slovem. Daleko závažnější je ovšem otázka 
odpovědnosti těchto „zástupců“ k ostatním psychiatrickým pacientům, 
k dalším uživatelským organizacím. Zdá se, že ti „nemají nárok“ dokonce 
ani na informace. 

Průbojný ing. Závišek začal (zcela izolovaně) předkládat své, zejména 
legislativní, vize psychiatrické péče až u ministra pro lidská práva Jiřího 
Dientsbiera. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou ovšem opatření spíše 
represívní, včetně odvážení nespolupracujících pacientů k vyšetření 
policií. Na můj dotaz označil pan ministr tyto snahy za „legitimní, ale 
subjektivní“. Doufejme, že alespoň část zodpovědných dokáže mezi 
duševně nemocnými rozlišovat. V tomto týdnu jsem vyslechla i přednášku 
o systému psychiatrické péče v Austrálii. Velké ústavy sice byly zrušeny, 
ovšem opravdu funkční systém komunitní péče se vytvořit nepodařilo. 
Psychoterapie je tu vzácností a stigmatizace nemocných přetrvává. 
Závěrem zazněl názor, že každý stát vytváří systém péče podle vlastních 
podmínek. Je správné se cizími zkušenostmi inspirovat – naopak není 
možné mechanicky přebírat principy systému z cizího a odlišného 
prostředí. 

Pravidelný seminář na pražské Psychiatrické klinice pro uživatele i 
veřejnost s MUDr. Hollým se koná ve středu10. prosince od 16 hodin ve 
zdejší posluchárně a bude věnován pilotním projektům Center duševního 
zdraví. Přijeďte! 

A nakonec zbývá už jen tradiční přání co nejhezčích Vánoc a šťastného 
startu do nového roku. 

Na všechny čtenáře Klubka se i v roce 2015 těší 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

5.12.2014 
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REGION 
 

Semiramis nabízí pomoc nejen drogově závislým 
 
V Mladé Boleslavi už více jak deset let pracuje v oblasti drogové 

problematiky občanské sdružení Semiramis, které sídlí v budově u kolejí 
v Ptácké ulici. Město Mladá Boleslav toto sdružení každoročně podporuje 
bezplatnou výpůjčkou městského objektu a dotací na činnost. Semiramis 
například v letošním roce využil evropských dotací k novému vybavení 
městské budovy. Na práci Semiramisu se přišel v těchto dnech podívat i 
náměstek primátora Michal Kopal, který má sociální oblast na starost. 
„Diskutovali jsme například o současné drogové scéně v našem městě. 
Pozitivní například je, že se zvýšil věk závislých, kteří užívají drogy 
nitrožilně. Dále jsou na ústupu tvrdé drogy jako pervitin,“ dodal Kopal. 
Zástupci města byli také seznámeni s úspěšným sociálním programem 
v Kralupech nad Vltavou. 

 
Autor textu: Hana Koišová 

 
* * * 

 
1. 12. se konalo setkání zakládajících členů  

Občanského fóra v Mladé Boleslavi 
 

Po pěti letech se sešli první a zakládající členové OF v Mladé Boleslavi. 
Uvítal je náměstek primátora Daniel Marek, který je spolu s vedoucím 
odboru školství, kultury a tělovýchovy Václavem Kalátem pozval u 
příležitosti 25. výročí sametové revoluce na slavnostní setkání v restauraci 
La Romantica. 

Přítomní aktéři listopadu 89‘ minutou ticha nejdříve uctili památku 
těch, kteří již přijít nemohli -  Mgr. Petra Pospíšila, Ing. Martina 
Borovičky a pana Ladislava Hrázského, pak přečetla Lucie Vernerová 
dopis pana Josefa Donáta, který je sice v současné době upoután na lůžko, 
ale svou nezdolnou energií a optimismem všechny přítomné potěšil. 
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PhDr. Karel Herčík, JUDr. Jaromír Patočka, Ing. Petr Kadaník, biskup 
Antonín Jelínek, Vladimír Šťastný, Marie Kautská, Jana Šlechtová, 
Stanislav Fořt, Milan Hauer, Mgr. Svatopluk Kvaizar    .... všichni jsme 
vzpomínali na určitou naivitu, nadšení a na radost všech, kteří mohli 
sebemenším počinem ukázat svůj občanský postoj, nezapomnělo se na 
studentky ekonomické školy, které přepisovaly stohy materiálů dlouho do 
noci, na Jana Najmana, Romana Zavřela a Martina Kolínského, kteří 
sehnali cyklostyl a informace rozváželi do okolních obcí, na ozvučený 
valník u sochy Lenina, na starého pána, který nám nosil čerstvé rohlíky, na 
maminky, které při procházce s kočárkem roznášely a vylepovaly letáky, 
ale vzpomínalo se i na strach, anonymní dopisy, zlobu a osočování. 

Z pečlivě uschovaných poznámek paní Marie Kautské jsme si četli 
vzkazy lidí, kteří nabízeli k použití svá soukromá auta, psací stroje i 
tlumočnické a administrativní práce. Snad to vše alespoň trochu pomohlo 
k tomu, že teď víme, co je to svoboda. 

 
Autor textu: Lucie Vernerová 

 
* * * 

Úpravy v Novém parku letos skončily, v roce 2015 budou pokračovat 
 
Práce na úpravách Nového parku v severním sídlišti, které zde 

probíhaly několik měsíců, jsou u konce. Podařilo se zde upravit a zpevnit 
řadu cest či z někdejších vyšlapaných pěšin vytvořit chodníky. Součástí 
úprav bylo osazení parku novými koši, lavičkami, dosadba stromů, 
odstranění zbytečných betonových ploch i oprava altánu u dětského hřiště. 
V roce 2015 budou úpravy pokračovat, řekl radní a jednatel Compagu 
Miloslav Neuman. 

Autor textu: Pavel Šubrt 
 

Podrobnosti a fotografie z akcí a další zprávy nalezte na oficiálním webu 
statutárního města Mladé Boleslavi  

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


