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Zlozvyk nevyhodíš oknem. 
Musí od tebe odejít po schodišti, schod za schodem. 

 
Mark Twain 



V E L I K O N O Č N Í    T U R N A J 
 

Srdečně vás zveme na velikonoční turnaj ve stolním tenise, dne 
 

22.3.2016 od 13. hodin 
 

v hale stolního tenisu pod Kauflandem. 
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny. 

 
D U B N O V Ý    S O B O T N Í    K L U B  
 
se koná v obvyklou dobu 2. 4. 2016, sraz od 9:00, začátek v 10:00 

v prostorách klubu - Nový park   (č. p. 1262.) 
Na program chystáme malé, ale zajímavé překvapení, něco, co tu ještě 
nebylo. V záloze je náhradní termín pro návštěvu našeho tradičního 
příznivce, klinického psychologa RNDr. et Mgr. K. Červinky. V každém 
případě – neseďte doma a přijďte! 
 
J A R N Í    B A Z A R 

 
Vážení příznivci nakupování, blíží se oblíbená akce zvaná „Bazárek“. 
 
Někteří jsou již našimi stálými zákazníky a dodavateli. Ostatním přiblížím, 
o co se jedná. Na „Bazárku“ můžete nakupovat převážně oblečení a boty, 
ale občas se najdou i kousky z elektroniky, nádobí, ručníky, povlečení 
apod. Držíme stále stejné ceny 1ks/1 Kč. 
 

Bazárek proběhne 
 

v úterý 5. 4. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. 
 

v prostorách klubu - Nový park   (č. p. 1262.) 
S sebou si vezměte peníze a tašky na věci. 

 
Těšíme se na vaši účast 

Kolektiv pracovníků Centra Sociální Rehabilitace 
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Znáte dobře kalendář? 

Upřesnění článku ze září 2015 
 

Státem uznaných svátků je u nás už 13, nově přibyl Velký pátek (letos 
velmi brzy 25. března), který je stejně jako Velikonoční pondělí vždy 
volný den navíc. Každý jiný svátek může někdy vyjít i na sobotu nebo 
neděli. 

V nejpříznivějším případě přibude kvůli svátkům tedy 11 dní volna. 
Čeká nás to v roce 2018 a 2020 Naopak, nejméně volných dní navíc může 
být nyní 8, nejdříve se to stane v roce 2022. Nemůže se to ale stát, když je 
rok přestupný, jako třeba letos, kdy přibude 9 volných dní, což je nejhorší 
možný případ v přestupném roce. 

Samozřejmě všechno může ještě změnit parlament tím, že změní zákon. 
 

-jk- 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 
1.   Vxc5! 
 
1.   …  xc5  2.   Sxc5 mat 
(jezdec na f7 je vyřazen z boje, jakýmkoliv tahem by odkryl krále) 
1.   …  Vxd3  2.   Vd5 mat 
1.   …  Ve3  2.   Ve5 mat 
1.   …  Vxg3  2.   Vg5 mat 
1.   …  Vxf4  2.   Vf5 mat 
 
Nová úloha je tentokráte z nejbližšího zahraničí. Složil ji Vincent Černák 
z Šaľy. 

Vybral – MV- 
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HUMOR 

 
Pepíček vběhne do třídy 5 minut po zvonění bez klepání. 
Paní učitelka mu povídá: "Pepíčku, pěkně se vrať za dveře a vejdi ještě 

jednou, ale tak, jak by vešel například tvůj tatínek!" 
Pepíček vyjde, za chvíli rozkopne dveře, vrazí do třídy a řve: "Tak co, 

vy syčáci! Nečekali ste mě, co?" 
 

* * * 
 

Potkají se tři babičky a chlubí se svými vnuky: 
"Můj bude doktorem. Porad si hraje s ampulkama a stříkačkama a něco 

si píchá." 
"Můj bude asi agronom. Sází na zahradě konopí a mák a čeká na 

úrodu." 
"Můj bude určitě šofér. Namočí si hadr do benzínu, hodí si ho na hlavu 

a řekne: 'Ted mě neruš, babi, bude jízda.'" 
 
 

Trochu jiná přísloví - dokončení 
 

Pijte s Mírou. 
 
Zadarmo ani tobě nehrabe. 
 
Ty po mně kamenem, já po tobě cihlou. 
 
Tak dlouho do lesa volal, až vylezl hajný a dal mu pár facek. 
 
Bez práce nejsou doláče ($). 
 
Přišel jsem, viděl jsem, nakopali mě… 
 

Přádovi 
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Stereotypy a z nich vyplývající postoje 
 

V každé společnosti existují skupiny, které se odlišují od průměrných 
obyvatel (postižení, delikventi, psychicky nemocní, bezdomovci, …). Jsou 
to však teprve předsudky většiny neodpovídající realitě, které způsobují, 
že tyto skupiny se dostávají do pozice outsiderů a stávají se okrajovou 
skupinou společnosti. 

 
Nežli však začneme hovořit o předsudku, měli bychom se zmínit o 

stereotypu, jenž je na počátku postojů, vedoucích až k marginalizaci určité 
skupiny. V tomto ohledu bychom si měli uvědomit, že utváření stereotypů 
je pro společnost jistou formou zjednodušení okolního světa pro snadnější 
orientování se v něm. Existují v každé době a v každé společnosti, jsou 
nedílnou součástí našeho myšlení, vnímání a našich postojů.  

 
Koťa popisuje stereotyp jako zobecnělou představu o osobnosti a s ní 

spjaté očekávání vztažené nejen k určitým skupinám, ale i ke každému 
z jejích členů. Každému, kdo je označen příslušností k určité vybrané 
skupině, jsou zcela mechanicky připisovány určité soubory vlastností. 

 
V této práci se budu zmiňovat o skupině osob, u níž jsou stereotypy, 

týkající se jejích členů hluboce zakořeněné ve společnosti. Jedná se o 
osoby s duševním onemocněním, z nichž nejdiskutovanější jsou poruchy 
schizofrenního spektra. Stereotypy, které se během především novodobých 
dějin vytvořily o lidech s tímto onemocněním, jsou převážně negativní, 
spojené s nebezpečím, nevyzpytatelností, a emocemi jako je strach, 
úzkost, hnus, popřípadě lítost, starost a smutek. 

 
Stereotypizace nevede pouze k diskriminaci. U členů skupin 

podrobených stereotypizací může rovněž způsobit takové chování, které 
bývá označováno za sebe naplňující se proroctví. Tato proroctví vznikají 
z určitého očekávání událostí, budoucích případů nebo vlastního jednání, a 
zvyšují pravděpodobnost, že se nějaká událost nebo chování vskutku 
stane. 
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Vytvářené stereotypy mohou vést k předsudkům, a k negativnímu 
(nebo positivnímu) hodnocení skupin a jejich členů. Pokud si lidé utvářejí 
negativní stereotypy, výsledkem je nakonec vždy diskriminace. 

 
Předsudky jsou zvláštním druhem postojů, jde o něco předem 

vytvořeného, převzatého. Slovo předsudek má pejorativní význam, protože 
je obvykle - ale nesprávně- spojováno s negativními a neodůvodněnými 
postoji. 

 
Podstatné znaky předsudků:  
  1. jsou to emočně silně akcentované „postoje“ 
  2. jako takové jsou velmi odolné vůči změnám. 
 
I předsudky jako jiné extrémní postoje mohou být výrazem hluboko 

ležících rysů osobnosti. 
 
V každém případě má předsudek ospravedlnit diskriminaci druhých 

lidí, a to na základě jejich příslušnosti k nějaké cizí skupině, nikoliv na 
základě jejich skutečných osobních vlastností a skutků. 

 
Podle Vágnerové je předsudek nepřesným, emočně zkresleným a 

nesprávným hodnocením situace, ale je pro laika výhodný: nemusí se 
namáhat uvažovat o věcech, které nezná. Stává se laickým diagnostickým 
kritériem. V postojích se projevuje sklon ke generalizaci, sklon vidět 
všechny stejně, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti. 

 
Denisa Bezpalcová 

Zdroje: 
KOŤA, J. Sociální psychologie – úvod do studia. Náčrty k porozumění 
mezilidským vztahům. (studijní opora pro kombinované studium) Praha: PVŚPS, 
2014 
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 
2008, ISBN 978-80-7367-414-4 

Pokračování příště 
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URČITĚ I DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Improvizace ze světa hudby a humoru 
 

Únorový klub 6. 2. poznamenala chřipková epidemie. Po dlouhé době 
nemohla přijít ani na otočku paní Hejnová a marodil i pan doktor 
Červinka, na kterého jsme se všichni těšili. 

Z týmu FOKUSu přišla Mirka Samková, fortelně připravila občerstvení 
a pak se věnovala zejména dohledu nad řemeslnickými pracemi. Jakými? 
Inu, právě tento den byla nad naše vchodové dveře umístěna naše nová 
firma: FOKUS Ml. Boleslav z. s. (Zkratka z. s. nahrazuje termín zapsaný 
spolek v souladu s literou nového občanského zákoníku.) 

Náhradní program jsem si vzal na starost já. Jako předprogram jsem pro 
potěšení těch, kteří přišli trochu dříve, vybral slovenského houslového 
virtuosa Viliama Farkaše a slavné pochody v podání symfonického 
orchestru z Bostonu. 

Hlavní program jsem věnoval na přání publika nejdříve Osvobozenému 
divadlu pánů Voskovce a Wericha a také jejich báječného kamaráda Ježka. 
Kolem nich působila tehdy celá plejáda skvělých herců – v ukázce jsme si 
mohli poslechnout Františka Filipovského a Františka Černého. 

A přes známou píseň Osvobozeného divadla „Strejček Hlad“ jsme 
plynule přešli na píseň „Strejček Strach a teta Obava“ od Karla Kryla, 
který byl mimo jiné ideové zdroje i pokračovatelem Osvobozeného 
divadla. 

Došlo i na legendárního „Bratříčka“, který, jak správně poznamenal 
Adík, býval kdysi tajně zpíván u táboráků a dnes zní zcela veřejně, A 
nakonec i na píseň, který tak veřejně často nezní, protože asi leckomu vadí 
– konkrétně na Krylovu poslední písničku „Demokracie“ (uvozovky jsou 
součástí názvu). Ani já ji na CD nemám ve své bohaté sbírce, ale naštěstí 
je tu internet a nově instalovaný počítač. Fungovalo to! 

 
Pozorným posluchačům ještě jednou děkuje 

 
Jan Bázler, dobrovolný spolupracovník FOKUSu 
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Bohužel osud tomu chtěl a její autorka paní Helena Průšková 

Hendrychová náhle zemřela. Za její skvěle vykonanou práci jí vyjádřil 
poděkování předseda komise rady města pro příměstské části Michal 
Palek. 

 
Klaudiánova nemocnice 1. března otevřela nový pavilon pro oddělení 

nukleární medicíny, onkologie a hemodialýzy. Pásku při slavnostním 
otevření přestřihli společně s ředitelem nemocnice Luďkem Kramářem 
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, radní pro zdravotnictví Jiřina 
Fialová, náměstek hejtmana Karel Horčička a ředitel ROP Václav Chytil. 
Otevření se mezi řadou dalších významných hostů z regionu zúčastnil také 
předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček a náměstci primátora 
Jiří Bouška, Michal Kopal a Daniel Marek. 

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

- red - 
 

 
DALŠÍ AKCE 
 

Terénní tým FOKUSu zve na výlet na Matějskou pouť 
v pondělí 14. 3. 2016, v 9:00 sraz na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi 
Účast nutno hlásit předem Jiřině Gapkové (775 562 029) nebo Lence 
Švancarové (775 562 000) 
 

Společenský večer se zpěvem a tancem 
21. 3. 17:00 – 20:00 v hotelu Trumf (Českobratrské náměstí, směr ke 
Karmeli) 
Registrace účastníků nutná předem - podrobnosti a kontakty na 
pořadatelku jsou v klubovně na nástěnce. 
 
Tamtéž budou k dispozici informace o akcích, které dojdou po uzávěrce. 

-red- 
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ANTIPŠTROS a Předjarní kalendář 

 
Dnes ráno jsem v rozhlase vyslechla informaci, že souhrn daňových 

úniků v ČR, zejména u DPH, byl před časem vyčíslen na 220 miliard 
(korun českých) za rok. Roční rozpočet podfinancované české psychiatrie 
(z hlediska financí poslední v Evropě) činí 9 miliard Kč. Na transformaci 
systému se jí dostane z evropských strukturálních fondů celé 3,2 miliardy 
Kč. Slovy profesora Höschla „jako když dá volovi třešni“. 

Podmínky oboru byly z nejrůznějších příčin objektivně už natolik 
neúnosné, že reforma v ČR musela přijít. Startem byl rok 2012 a dnes už 
se pomalu blíží doba rozdělování onoho velkorysého evropského 
příspěvku. Chvílemi mám pocit, že byla vyhlášena mobilizace – všechno a 
všichni jsou v pohybu, aby se na ně nezapomnělo. Nechci hodnotit – jen 
informovat o dění minulých týdnů a rozdělit se o dojmy z akcí, kterých 
jsem se zúčastnila. 

Za účasti zahraničních hostů uspořádal plzeňský Ledovec 23. února 
konferenci Recovery. O metodách úzdravy přednášeli hosté z USA a 
Estonska a o její české variantě MUDr. Martin Hollý – za pozorného 
zájmu asi 200 účastníků. (Hlavní přednáška Marka Raginse z amerického 
komunitního centra se pak opakovala ještě v Praze a Ústí nad Labem.) 
Odpoledne bylo věnováno workshopům. Zvolila jsem skupinu peer 
konzultantů, kde jsem se pozdravila se starými známými - Michalem 
z Pardubic a Agátou z Českých Budějovic a poznala dvě zástupkyně 
Národního ústavu pro duševní zdraví i peerku z Mladé Boleslavi Báru. 
Programu se zúčastnila i angažovaná trojice pracovnic PN Dobřany. Zdálo 
se mi, že tito průkopníci změn v psychiatrii nemají ještě mnoho 
zkušeností, ale velký zájem a odpovědnost za svoji práci. Jsem velmi ráda, 
že jsem do Plzně jela. 

Sledovala jsem také už devátou besedu organizovanou Studiem 27 
pražského Fokusu, tentokrát s MUDr. Janem Pfeifferem. Mluvil o 
začátcích Fokusu, o zahraničních zkušenostech i o reformě. Nebyla jsem 
příliš nadšená, když se diskuse zaměřovala zase jen na italský Terst a další 
cizinu a o změnách „u nás“ se tolik nemluvilo. Jan Pfeiffer je optimistický, 
věří změnám k lepšímu. 

Na přednášce pro ambulantní psychiatry vystoupila MUDr. Papežová, 
dnes pracovnice MZ (reforma psychiatrie je její pracovní náplní). 
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Vysvětlovala svým kolegům historii reformy, náplň jednotlivých 

pracovních skupin MZ, v závěru pak i rozdíl mezi rozšířenými 
psychiatrickými ambulancemi a Centry duševního zdraví. Zdůraznila, že 
reforma nesměřuje jen ke skupině psychotických pacientů, ani neznamená 
rušení léčeben (psychiatrických nemocnic). Překvapila mě nízká účast 
lékařů na této přednášce a zdálo se mi, že jejich přístup k možnosti 
rozšířených ambulancí je spíše rozpačitý. 

Po víc než roční pauze obnovil předseda NRZP ČR, Mgr. Krása po 
dohodě s Janem Jarošem činnost odborné skupiny pro duševně nemocné a 
svolal její jednání na 8. března. Zasedání mají být kromě něho přítomni 
dva právníci NRZP, místopředseda Mgr. Morávek, tři členové Kolumba, 
za rodiče ing. Závišek, ing. Flášarová z ČSDZ (Praha - Zvonařka) a já. Na 
programu je informace o současném stavu reformy, jednání o akčním 
plánu pro duševní zdraví a potřebách pacientů. Není tu místo na širší 
komentáře – snad jen, že jsem na průběh a výsledky tohoto jednání velmi 
zvědavá a že zde chci zdůrazňovat zcela rozdílnou situaci u jednotlivých 
skupin lidí s diagnózou psychózy podle závažnosti onemocnění 
(postižení). 22. března pak bude jednat Vládní výbor pro zdravotně 
postižené občany i o psychiatrii, pozván je ředitel o.p.s. BONA, Mgr. 
Lang. 

Možné zájemce upozorňuji na cyklus přednášek v Psychiatrické 
nemocnici Bohnice (až do poloviny května vždy ve čtvrtek v 17:15 – viz 
web PNB) a na putovní fotografickou výstavu Fokusu Labe v rámci 
projektu Neviditelní lidé (Regionální muzeum v Teplicích do 24.3.) 

A pacientské spolky na povinnost vést evidenci členů i na skutečnost, že 
od 1. 7. t. r. jsou veškeré zápisy povinných údajů do Rejstříku spolků 
zpoplatněny částkou 1000 Kč. 

 
Příjemné očekávání letošního jara přeje všem čtenářům 

 
Martina Přibylová, 4.3.2016 

dz.prima@centrum.cz 
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REGION 
 

Důležitost celoživotního vzdělávání, potřeba, aby firmy včas reagovaly 
na trend stárnutí populace, význam knihoven ve vzdělávání seniorů, ale i 
role sexuality během stárnutí jsou některá z témat, která zazněla 17. 2. na 
konferenci Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Do 
Vzdělávacího centra na Karmeli v Mladé Boleslavi se sjeli odborníci na 
vzdělávání seniorů z celé republiky i ze zahraničí. Tato konference je 
v České republice ojedinělá. Na její čtvrtý ročník se sjela téměř stovka lidí. 
Novinkou byl letos blok zaměřený na firmy a přípravu na stárnutí 
zaměstnanců ve firmách, což je téma více než aktuální. Od roku 1997 
v našírepublice totiž převažuje věková kategorie populace nad 60 let nad 
dětmi. Převaha se stále zvyšuje a od roku 2010 dokonce ubývá 
ekonomicky aktivních lidí. A to se bude firem stále více dotýkat, sehnat 
kvalitní zaměstnance může být stále větší problém. Obory s největším 
nedostatkem zaměstnanců jsou v České republice hlavně technického 
charakteru, problém je i s lékaři. Jednou z variant řešení je udržet starší 
ročníky co nejdéle v práci. 

V další části byly přiblíženy příklady dobré praxe ve vzdělávání 
seniorů, kde dostali prostor zástupci univerzit třetího věku či knihoven. 
Závěrečná část konference se nesla v duchu přípravy na stárnutí a 
vysvětlení specifik stáří. „Mezi aspekty, které ovlivňují kvalitu života 
dospělých osob, řadíme fungování kognitivní, emoční, sociální, 
behaviorální a sexuální. I přes svou zjevnou důležitost je však sexualita 
seniorů dosud opomíjeným až tabu tématem nejen v médiích, ale i 
v akademických kruzích,“ upozornila Eliška Steklíková z Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
 
 

* * * 
 
Na konci roku 2015 byla vydána nákladem 500 výtisků bohatě 

ilustrovaná kniha „ Škola v Debři a její děti“, která velice rozsáhle 
popisuje historií debřské školy. Mnozí žáci z let dřívějších až po 
současnost se tam mohou najít na mnoha fotografiích. 

 


