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Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie Ritterová, 
technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a příležitostní 
dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich organizací 
ani členů redakční rady. 
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Drž se nové cesty a starého přítele. 
 

slovenské přísloví 



MOŽNÁ I DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Jak ponovu? 
 

První sobotní „velký“ klub býval v minulosti úvodním zasedáním valné 
hromady, která – zejména v posledních letech – zas tak moc valná nebyla. 
Probírali jsme vždy zprávu o činnosti a volili radu pobočky, jako náš řídící 
orgán. Tentokráte – tedy 16. 1. 2016 – šly všechny tyto úřední formality 
zcela stranou a mluvilo se pouze o našich budoucích záměrech. 

Rozvrh otvíracích hodin, otištěný v předchozím čísle časopisu díky 
MUDr. J. Stuchlíkovi nám přišel vhod i jako podkladový materiál. A 
v plné síle se dostavilo i nové vedení: šéf-ekonom Olín Čapoun, vedoucí 
bazální dílny (pod, kterou budeme spadat organizačně) Mirka Samková, 
Lenka Strapinová (dobře známá těm, kdo byli před šesti týdny na 
předvánočním klubu), Lucie Kráčmerová (bude mít na starost filmy) a 
nám všem výborně známá Denisa Bezpalcová. Paní Hana Hejnová 
zůstává ve službě pod novým zaměstnavatelem, k rozvrhu hodin 
upřesňujeme, že bude k dispozici v úterý a v pátek dopoledne. 
Členské příspěvky se u FOKUSu nevedou, ale dobrovolné příspěvky na 

občerstvení při akcích se budou vybírat i nadále a rovněž se počítá s jejich 
přesným zaúčtováním (ale to pro nás není už spoustu let nic nového). 
Takže neskrblete, přátelé. Na kursech vaření se také hradí suroviny. A kdo 
chce odevzdat FOKUSu větší částku jako sponzorský dar, s ním bude 
sepsána řádná smlouva. Pořádek ve finančních věcech dělá přátele. 

Koncepce „velkých“ klubu zůstane v hrubých rysech zachována. 
Zejména se nám osvědčil předvánoční klub a červnová „garden party“ u 
Štefana. To vše nám nové vedení zachová. Od nás se ovšem očekává více 
iniciativy a vlastních nápadů, zejména při těch klubech dalších. Některé 
akce by se daly sloučit s akcemi jiných složek FOKUSu, také první sobota 
v měsíci nemusí být dogmatem, domluvíme-li se jinak. 

Také nemohu opomenout, že máme zrekonstruované prostory a hodně 
nového vybavení. Nejen účastníci kursu vaření, ale třeba i naše redakce. 

 
Jan Bázler, dobrovolný spolupracovník FOKUSu 

11 
LITERATURA 
 
Vladimíra ČEREPKOVÁ, nekonformní česká exilová básnířka se narodila 
před 70 lety, 4. 2. 1946 v Praze. Byla spojena s poetickou kavárnou Viola. 
V roce 1969 odešla se svým tehdejším manželem, bolivijským novinářem 
Juanem Fernandezem, do Francie, kde se živila různými příležitostnými 
pracemi (mj. ošetřovala nemocného Jana Čepa). Střídavě žila v Paříži a na 
francouzském venkově, zemřela 11. 8. 2013, v Saint Valéry en Caux 
(Normandie). 

Zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz 
-red- 

* * * 
Řešení šachové úlohy z prosince 

- je tentokráte dost nesnadné. 
 
Svůdnosti: 
1.   Sc5? Vf3! 
1.   Sh6? c5! 
1.   Kd2? Vxe3! 
 
Řešení: 
1.   Da6!  hrozí  2.   Dd3 mat 
1.   …  Kxd5  2.   Dc4 mat 
1.   …  Vxe3  2.   Dc4 mat 
1.   …  Jc5  2.   Vxe5 mat 
 
Hrozbu Dd3 neodvrátí ani Kxe3 ani xg4. 
 
Oprava: V lednové úloze dá bílý mat druhým tahem a v diagramu je 12 
kamenů bílých a 6 kamenů černých. Za překlep v zadání se redakce 
omlouvá. 
 
Nová úloha patří mezi ty, které vytvořil Michail A. Pavlov, Krasnokamsk, 
dnes Rusko, permská gubernie. 

Vybral – MV- 
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Trochu jiná přísloví 
 

Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě 
 
Kdo jinému jámu kopá, nazývá se hrobník. 
 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo 
 
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedeni 
 
Čas jsou peníze. Peníze jsou lidi. Lidi jsou čas. 
 
S poctivosti nejdřív pojdeš. 
 
Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra. 
 
Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří. 
 
Život je pes, nejlepší přítel člověka. 
 
Tak dlouho říkal HOP, až mu přeskočilo 
 
Lez, máš krátké nohy. 
 
Kdo hlodá, najde. 
 
Ve dvou se to lépe zahne. 
 
Lepší tchyně v hrsti nežli oheň na střeše. 
 
Kdo jí, ať nepracuje. 
 

I pod novou firmou zůstávají čtenářům stále věrni 
Přádovi 

3 
Důležité P. S.: 
 
Tým FOKUSu je dosti početný. Takže jsem teprve před uzávěrkou tohoto 
čísla mohl být na konci kursu vaření představen další člence týmu 
pracoviště v Novém Parku - Jitce Kakosové. Jinak mohu potvrdit, že 
kursy vaření mají úspěch. Ochutnal jsem sice jenom kousek moučníčku, 
ale musím říci, že byl výborný! A ještě lepší je, že na kursy vaření přišli 
noví přátelé nebo i ti staří přátelé, kteří k nám už dlouho nezavítali. 
 
Výhodou početného týmu FOKUSu je, že dokáže zorganizovat i záskok 
pro případ nemoci nebo jiné nepříznivé situace. Chřipkové nebo jakékoliv 
jiné nákazy jsou pro nás komplikací, ale ne zase tak velkou. 
 
Trvale zůstává v platnosti doporučení – sledujte informace na nástěnkách a 
na dveřích klubovny, redakce časopisu není neomylná ani nemusí vědět 
všechno. 
 

* * * 
 

ANTIPŠTROS - Nová očekávání, nové pochybnosti 
            

Cesta k reformě psychiatrie pokračuje a ze strany státní reprezentace 
byla jednoznačně vyjádřena vůle ke změnám. Ale ani ty nejlepší úmysly 
ještě nezaručují stejně skvělé výsledky. Kam směřujeme? 

S velkým zájmem jsem 14. ledna (Český rozhlas Dvojka, pořad Jak to 
vidí) vyslechla názory profesora Cyrila Höschla na reformu psychiatrie. 
Přiznal sice „zmírnění“ své dlouholeté skepse k možnostem změn 
systému, není ale přesvědčen, že je vyhráno. Požadavek na „lepší 
psychiatrii“ je jednotný, změnu chtějí všechny zájmové skupiny. Představy 
o realizaci jsou naopak velmi rozdílné, až roztříštěné. Pan profesor 
například zmínil i protichůdné postoje rodičovských a pacientských 
organizací.(Samozřejmě, vždyť vycházejí ze zcela odlišných potřeb.) 

Současné vládě snad přece jen můžeme přiznat snahu odstranit a zlepšit 
situaci vzniklou po úsporných opatřeních jejích pravicových předchůdců. 
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Ve hře jsou nejrůznější legislativní i reálné záměry, počítá se se 
zákonem o sociálním bydlení, má být zásadně novelizován zákon o 
sociálních službách. Téma drogových závislostí či zdravotních problémů 
seniorů v médiích obvykle zahrnuje názor, že zdravotní péči je nutné 
propojovat se sociální pomocí. Přinese novela zákona o sociálních 
službách i slibované doplnění zdravotně – sociálních služeb jako 
samostatného typu péče o duševně nemocné? MZ slibuje zákon o 
duševním zdraví. Ať bude jeho obsah jakýkoliv, velmi pochybuji, že by 
mohl vzniknout rychle. 

Nevím sice, v čem dnes vidí hlavní překážky MZ, ale „dole“, jak se 
zdá, pochybují všichni. Přes všechnu vstřícnost politiků k reprezentantům 
Psychiatrické společnosti, nevidí její současný předseda, MUDr. Martin 
Hollý, jasnou perspektivu udržitelného financování, ale ani personálního 
zabezpečení pro narůstající počty pacientů s duševními poruchami. 
Poukazuje také na tristní stav dětské psychiatrie. 

Organizace, které pomáhají duševně nemocným v sociální oblasti, 
sledují dění s pocitem, že jejich okruh působnosti je stále opomíjen. 
Nejsou si jisty skutečným rozvojem a udržitelným financováním sítě 
Center duševního zdraví, obávají se, že přes jasná stanoviska EU „peníze 
nějakým trikem stejně spolknou léčebny“. I s ohledem na to, že o využití 
evropských fondů bude rozhodovat především MZ, se i mně jeví celá 
koncepce reformy až příliš zaměřená na zdravotní oblast bez dostatečného 
zohlednění života nemocných. Považuji za překvapivé, když na jednání 
Řídícího výboru pro reformu je zván zástupce uživatelské organizace, p. 
Jaroš a nikdo zde nezastupuje neziskový sektor se závažněji nemocnou 
klientelou. 

Organizace rodičů nevidí dostatečný prostor pro řešení svých vlastních 
problémů – tedy potřeb rodin, pečujících o velmi těžce nemocné. 

Názory pacientů, resp. jejich organizací jsou samostatnou kapitolou. 
Nová realizační skupina pracovníků MZ sice zdůrazňuje spolupráci 
s pacientskými organizacemi a naslouchání jejich názorům, v praxi ovšem 
tuto roli „organizací“ zastává jako jediný spolek Kolumbus. Domnívám se, 
že tato organizace je daleko úspěšnější v konkrétní práci než při podílení 
se na koncepcích a problémech změn systému. Dokazují to její proměnlivé 
postoje v dílčích záležitostech i různé spíše nereálné návrhy.  

9 
HUMOR 

 
 

Ze soudních síní i kuloárů … 
 
 
Manželka mi tvrdila, že o nevěru nejde, neboť pan V., kterého jsem nalezl 
v trenýrkách pod postelí, tam údajně usnul při opravě linolea. 
 
 
Manželka navazovala známosti s cizími muži, velmi dobře jsem o tom byl 
informován, neboť v práci zastávám funkci hlavního dispečera. 
 
 
Prohlašuji na čisté svědomí, že Jaroslav byl u mě celou noc, ale jestli spal 
u Boženy, tak to mu nedaruju a můžete si to škrtnout i s alibi. 
 
 
Za celou dobu, co s ní žiju, jsem jí vrazil třikrát facku, a to proto, že mi 
byla nevěrná se svým manželem. 
 
 
Zmenšila se mi příčetnost vlivem šera v ten okamžik, kdy jsem viděl 
vycházet z našeho domku poškozeného, který hladil našeho Azora, načež 
ten hlasitě a radostně zaštěkal, což činí pouze u pravidelných návštěvníků, 
takže jsem je spráskal oba. 
 
 
Znali jsme se v lázních už dlouho, aspoň týden, tak jsem myslel, že jí 
nemá co tykat a říkat Martičko. Že je to manžel, jsem nevěděl.  
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KULTURA 
 

Městské divadlo v Mladé Boleslavi má šanci 
na další Cenu Thalie 

 
 

Ve středu 3. února byly v Národním divadle v Praze vyhlášeny 
nominace na Ceny Thálie 2015. Městské divadlo Mladá Boleslav se může 
radovat, protože mezi nominovanými máme horké želízko v ohni. V úzké 
nominaci, tzn. ve trojici nominovaných herců, se ocitl Radim Madeja za 
roli Tima Tooneye v inscenaci Alessandra Baricca Novecento (1900) 
v režii Pavla Kheka. 

Zdroj a podrobnosti:  http://www.mb-net.cz 
- red - 

 
* * * 

 
O ČEM JSME PSALI PŘED DESETI LETY 
 
Petr Dědeček 
 
- aktivista svépomocného hnutí v České Lípě zemřel 20. 12. 2005 po 
krátké nemoci ve věku nedožitých 55 let. 
 

V roce 2000 jsme si mohli přečíst (například v ústeckém Zrcadle) o 
tom, že Jiří Dědeček byl vyznamenán na Pražském hradě Cenou Olgy 
Havlové. Duševně nemocní lidé často bývají opomíjeni, někdy dokonce i 
mezi zdravotně postiženými. Právě vyznamenání Petra Dědečka bylo 
jasným signálem, že i člověk postižený těžkou duševní chorobou může být 
plnohodnotným a uznávaným členem společnosti a může udělat spoustu 
užitečné práce pro své přátele. 

Zdroj: Archiv redakce 
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Na webu reformy uvádí koordinátorka projektu Mapování strategie 
reformy psychiatrické péče, Mgr. Vanek, že v rámci tohoto projektu bylo 
sdružení Kolumbus přizváno do pracovních skupin MZ, a to jako zástupce 
uživatelů. Tedy: MZ určilo Kolumbus „zástupcem uživatelů“ (???). 
Projekt „Mapování...“ byl zahájen již v roce 2014, ale nikdy jsem 
neslyšela cokoliv o jeho obsahu, průběhu a výstupech. (S předcházejícím 
komentářem ke spolupráci MZ s Kolumbem jsem seznámila Mgr. Vanek. 
Ta tvrdí, že MZ spolupracuje i s jinými uživatelskými organizacemi, 
bohužel neuvedla, kterými.) 

Dalším subjektem, který má na průběhu reformy svůj podíl, je NRZP 
ČR. Plánuje projekt o destigmatizaci (termín schválení není zatím znám) a 
v jeho rámci i obnovu činnosti odborné komise pro duševně nemocné. 
Základem její činnosti je ovšem spolupráce mezi Národní radou a 
členskými organizacemi – a ta se opakovaně nedaří. 

Jednou z mála otázek, u které opravdu dochází ke shodě zájmových 
skupin, je stigmatizace duševně nemocných jako klíčová příčina 
nejrůznějších problémů psychiatrie i jejích pacientů. Je velmi složité s 
tímto největším problémem pracovat, ale vzniká řada pokusů, jak jej 
odstraňovat. Fokus Labe například realizoval projekt Neviditelní lidé. Jeho 
součástí je i putovní fotografická výstava - padesát snímků Karla Peška 
představuje veřejnosti sedm pacientů s diagnózou schizofrenie, dnes 
pracovníků stravovacích služeb Dobrý Fokus. 

Doufám, že se zúčastním konference „Recovery“ plzeňského Ledovce, 
který zároveň oslavuje 15. výročí svého vzniku. 

Končím bohužel smutnou perličkou byrokratického Absurdistánu. Je jí 
neúspěšný boj pražského Fokusu o zamítnutou dotaci Úřadu práce ve výši 
2,3 milionu Kč. Důvodem odmítnutí, a pak i konečného rozhodnutí MPSV 
byl zpětně (!!) vzniklý dluh ve výši 2030 Kč u VZP, která uznala, že šlo o 
organizací zcela nezaviněný a formální problém. Tady snad nepomůže ani 
pozitivní myšlení. 

 
Ale přesto: Neztrácejme naději. 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

4. 2. 2016 
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Poznámka k minulému článku Martiny 
 
 

Martina Přibylová v předchozím čísle napsala pár slov o „náhledu na 
vše, co Vás potká, prizmatem poloplné, nikoliv poloprázdné láhve“. 

Nechci se vnucovat s polemikou, ale myslím, že nejlépe se k této věci 
vyjádřil pan prof. Milan Zelený, exilový ekonom. Prof. Zelený je mým 
velkým oblíbencem (a bývával i oblíbencem televizního redaktora 
Moravce - proč asi už dnes o něm pan redaktor mlčí?) a místo optimismu 
nebo pesimismu zapojuje logiku ekonoma spolu se zdravým selským 
rozumem: „ze sklenice … buďto upíjíme, anebo do ní čepujeme; polovina 
sklenice je pouze bezvýznamný bod v procesu, v toku jevů. Jestliže 
upíjíme, tak je napůl prázdná, jestliže čepujeme, tak je napůl plná.“ 

Beru tento postřeh i jako výzvu. Když budeme sloužit druhým, svým 
přátelům, svým hostům – sklenice pak bude opravdu poloplná. 
Poloprázdná zůstává těm, kteří myslí jen na sebe. 

 
Karel Kryl napsal smutnou písničku „Novoroční“, která končí slovy: 
 
 „flaška je poloprázdná 
  a fízl u dveří 
  k Novému roku popřeje.“ 
 
Poloprázdná je zejména láhev toho, kdo se nechce svým starostem 

postavit čelem a hledá zapomnění v alkoholu. I když ho už neblahá StB 
v hospodě nesebere, nečeká tam ani dnes na něj zpravidla nic dobrého. 

 
Váš 
 

Honza Bázler 
pravnuk hostinského 

 
 

7 
 
REGION 

 
 
Uprostřed budovy domu s pečovatelskou službou na Radouči je v atriu 

parčík. Ten je v původním stavu – tedy zcela již nevyhovuje požadavkům 
místních klientů. Lavičky i chodníky jsou staré a zchátralé. V rozpočtu na 
letošní rok je vyčleněna částka 1,2 milionu korun na opravu této plochy 
pro seniory bydlící v objektu místního domu s pečovatelskou službou. Ve 
čtvrtek se přímo v atriu sešla pracovní skupina: náměstek primátora 
Michal Kopal, radní Miloslav Neuman, Bohuslav Devátý za stavební 
odbor, ředitel Pečovatelské služby Josef Příhonský a zahradní architektka. 

 
 

* * * 
 

Integrovaná střední škola Na Karmeli uspořádala ve čtvrtek 4. února 
v pořadí již druhou Cukrářskou slavnost, které se zúčastnilo 11 škol z celé 
republiky. Nejen studenti, ale zájemci z řad veřejnosti si mohli 
v prostorách školy či v přilehlém bývalém kostele sv. Bonaventury 
prohlédnout cukrářské a pekařské výrobky, 

 
 

* * * 
 
Lidé s mentálním postižením také chodí do tanečních kurzů. Taneční 

kurzy již tradičně organizuje předsedkyně Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Mladá Boleslav Jiřina 
Stanislavová, vše pod taktovkou tanečních mistrů manželů Stinkových. 

 
 

Zdroj a podrobnosti:  http://www.mb-net.cz 
- red - 

 


