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Mít milión kamarádů není žádny zázrak. 
Zázrak je, když máš jednoho, který bude stát po tvém boku, 
i když budou milióny proti tobě. 

z internetu 
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Kus naší kroniky je na městském webu! 
 

Ukázku canisterapie jsme měli naplánovanou původně na duben. 
V březnovém čísle jsme ji avizovali jako „malé, ale zajímavé 
překvapení, něco, co tu ještě nebylo“. Překvapit naše návštěvníky 
v dubnu se nám nepovedlo, ale v náhradním termínu květnovém nám 
podstatně více přálo počasí. Vytáhli jsme ven fortelné skládací židle (a 
k nim ještě značnou část židlí obyčejných) a poučily a pobavily nás čtyři 
terapeutky s krásnými pěti pejsky, jejich účast domluvila Mirka. 

Květnový klub opět dokazuje, že naše spojení s FOKUSem nám 
umožňuje přijít na klub opravdu s něčím, co tu ještě nebylo. A my 
všichni tomu můžeme napomoci tím, že přijdeme v hojném počtu, třeba 
jen jako pozorní diváci.  

FOKUS také umí výsledky naší společné práce lépe presentovat na 
veřejnosti. Proto byl přítomen i fotograf, pan Z. Kolín, který z našeho 
setkání pořídil obsáhlou fotodokumentaci, která je na městských 
webových stránkách. Kdo tam nebyl, může se podívat na počítači. 
Krátká návštěva canisterapeutky se čtyřnohým svěřencem se má 
uskutečnit i při některých našich pravidelných dopoledních aktivitách. A 
kdo sleduje městské stránky pozorně, tomu neuniklo, že podobná akce 
se uskutečnila i v centru Naděje, které pečuje o bezdomovce, a krátce 
před uzávěrkou našeho časopisu i pro seniory. 

Jan Bázler 
 

Naše klubové setkání: 
 
http://www.mb-net.cz/dobrovolnici-se-se-psy-vypravili-do-fokusu/d-
44356 

 
Obdobná akce v „Naději“: 
http://www.mb-
net.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9629&id=44612&n=dobrovolnic
i%2Dse%2Dpsy%2Dnavstivili%2Dnadeji 
 
Domov seniorů: 
http://www.mb-net.cz/dobrovolnici-byli-se-psy-za-seniory/d-44826 
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Stereotypy a z nich vyplývající postoje 
(další pokračování) 

 
Ve snaze postavit se proti diskriminaci a snaze řešit její negativní 

dopady, vznikla politika tzv. pozitivní diskriminace (též afirmativní 
akce). Tímto termínem se označuje záměrné úsilí, jak některou, 
zpravidla jinak negativně diskriminovanou, skupinu osob cíleně 
zvýhodnit. 

Přínos pozitivní diskriminace je však sporný. Její kritici tvrdí, že 
afirmativní akce ve skutečnosti: 
1. oslabují vůli menšin ke skutečné změně svého postavení, 
2. vychovávají novou generaci v přesvědčení, že dostane vše bez práce, 
3. naznačují, že příslušníci menšin jsou méněcenní, neboť nejsou 
schopni vyhovět běžným požadavkům společnosti.  

Stoupenci pozitivní diskriminace poukazují na to, že existují 
struktury nerovnosti a četné sociální stereotypy, které je možno 
překonat pouze vytvořením rovnosti příležitostí s historicky 
privilegovanými skupinami. Koncept pozitivní diskriminace je však 
značně kontroverzní a jeho odpůrci poukazují na to, že mnohdy vytváří 
novou nespravedlnost a nerovnost. 
 

Zajímavý je pohled Fromma na duševní onemocnění v souvislosti 
s přijetím majoritní společností. Hovoří o "duševně narušené 
společnosti" a o problému, co se v nemocné společnosti děje s duševně 
zdravým člověkem. Popisuje „patologii normality“, která na sebe jen 
zřídka bere těžší formy duševní nemoci, protože společnost se proti 
takovým projevům brání. Když jsou patologické procesy přijaty celou 
společností, ztrácejí svůj individuální charakter. Nemocný jedinec se 
naopak cítí být mezi podobně nemocnými jedinci jako doma. Celá 
kultura se pak přizpůsobí určitému typu patologie a nachází si 
prostředky k přiměřenému uspokojování a oceňování těchto patologií. 
Výsledkem je, že průměrný jedinec neprožívá odlišnost a izolovanost 
schizofrenika. Cítí se docela dobře ve středu jiných lidí, kteří trpí 
stejným defektem, ve skutečnosti se naopak úplně zdravý člověk cítí ve 
společnosti duševně narušených lidí izolovaně - a může tím natolik 
trpět, že se sám stane psychotikem. 
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Táže se, zda nám může hypotéza quasi-autistické nebo lehké 

chronické schizofrenie aspoň částečně pomoci při vysvětlení stále 
rostoucí tendence k násilnostem. Pokud jde o schizofrenní procesy, byla 
by ještě před padesáti lety odpověď jasná. Tehdy se obecně přijímalo, že 
schizofrenní nemocní jsou násilničtí a že proto musí být zavřeni 
v ústavech, z nichž nemohou uniknout. Uvádí zkušenosti s chronickými 
schizofreniky, které prokázaly, že schizofrenici, kteří pracují na farmách 
nebo si práci organizují sami, jsou násilničtí málokdy, pokud je 
necháme v klidu a nerušíme je. 

 
„Normálního“ lehce schizofrenního člověka však nikdo na pokoji 

nenechá. Ostatní s ním různě postrkují, do všeho se mu pletou, každý 
den zraňují jeho velkou citlivost, takže není divu, že tato „normální 
patologie“ vyvolává u mnoha lidí destruktivitu. Nejméně samozřejmě u 
těch, kteří se sociálnímu systému přizpůsobili nejlépe, a nejvíce u těch, 
kteří se netěší společenskému uznání ani nenašli smysluplné místo ve 
společnosti. 

 
Naskýtá se otázka, zdali skutečně negativní postoje a chování 

majoritní společnosti ovlivňují sebepojetí jednotlivých členů skupiny, 
především směrem k sebedestruktivitě a sebenenávisti.  

 
Podle Nakonečného stejně jako sebeláska existuje i sebenenávist: 

člověk může nenávidět řadu stránek své vlastní osobnosti, např. svou 
slabost, hloupost, hříšnost atd. Jádrem této sebenenávisti je také 
poškodit nebo zničit, v tomto případě sebe sama: „postižený člověk se 
ponižuje, trestá se duševně i tělesně a za určitých okolností sebe sama 
zabíjí“. Člověk se na základě svého původu nebo výchovy identifikuje 
s určitou skupinou, kterou v podstatě odmítá. Důsledkem pak může být, 
že nenávidí svou vlastní skupinu a posléze sebe sama jako příslušníka 
této skupiny. Nenávist má svou vlastní vnitřní dynamiku, je to silně 
motivující pocit, který způsobuje, že vědomí jeho subjektu je 
zaplavováno fantaziemi a plány agrese. 

Denisa Bezpalcová 
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Zdroje: 
 
FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Aurora, 2007, ISBN 
978-80-7299-089-4 
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999, 
ISBN 80-200-0690-7 
 

Dokončení příště. 
 

* * * 
 

ANTIPŠTROS před novým létem 
 

Neklidné jaro se co nevidět přehoupne do letního zvolnění. A reforma 
české psychiatrie? Podle očekávání by už brzy měl odstartovat postupný 
proces schvalování projektů financovaných z EU. Ale situace jako by se 
spíš zatemňovala, než zpřehledňovala. S rozpaky jsem přijala informaci, 
že dr. Bodnára, ředitele odboru evropských fondů, který nám směřování 
reformy vysvětloval již v roce 2012, vystřídala ing. Živcová. (Proč?) 
Ing. Závišek, předseda rodičovské organizace, zjišťoval na MZ některé 
skutečnosti, které považoval za podstatné. Moc se nedozvěděl. Část 
dotazů nebyla vůbec zodpovězena, některá rozhodnutí ještě nepadla, 
s jinými záležitostmi se nepočítá. (Zde v Klubku není dost místa na 
detaily.) Implementace reformy startuje, ale tak trochu v mlze... 

Představitelé NRZP ČR prosadili, aby reforma psychiatrie byla 
součástí programu každého jednání Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany. K nejbližšímu - červnovému zasedání je přizván ing. 
Závišek a ředitel Kolumba Jan Jaroš. Předseda NRZP, Mgr. Krása 
vyslovil uznání premiéru Sobotkovi, který se zasedání VVZPO jako 
jeho předseda pravidelně účastní a jednání i sám řídí. 

Reforma bude logicky také součástí programu XI. sjezdu 
Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně, který začíná už za 
týden. Akce se zúčastním a velmi se na různá setkání i nové poznatky 
těším. Jak bude zastoupen neziskový sektor a sociální služby, zatím 
nevím. Mají přijet dvě funkcionářky rodičovských organizací a zástupci 
Kolumba. V programu je místo i pro vystoupení uživatelů, to bude ale 
tentokrát skutečně jednobarevné – pět plánovaných příspěvků přednesou 
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výhradně členové spolku Kolumbus (???). O psychoterapii emocí 
promluví na sjezdu i MUDr. Václav Hyrman, psychiatr z kanadského 
Vancouveru (který je už několik let zřejmě nejvzdálenějším čtenářem 
Klubka). 

V těchto dnech skončilo funkční období volených orgánů NRZP ČR. 
Proto bylo na 31. května svoláno Republikové shromáždění s hlavním 
programem voleb všech funkcionářů organizace na dalších pět let. 
Zastupovala jsem tu ostravský „Mlýnek“, dále byl přítomen delegát 
Kolumba a bez práva hlasovat i zástupkyně rodičů. Předsedou byl 
jednomyslně (100 % odevzdaných hlasů) znovu zvolen Mgr. Václav 
Krása. Vedení (předsednictvo) se příliš neobměnilo, změny nastaly ve 
složení Republikového výboru ve prospěch mladší generace. Zásadní 
zprávou je, že na podzim se sejde RS znovu, tentokrát jako pracovní a 
programové. Účast našich členských organizací by byla velmi potřebná. 
Pokud jsem v kuloárech mluvila s členy předsednictva, zazníval z jejich 
strany velmi naléhavě požadavek konsensu našich organizací. Je těžké 
jim vysvětlovat, jak komplikovaný problém to je. 

 
A ještě pár telegrafických zpráv, dobrých i horších : 

- Ohromená jsem stála před bilboardem s nápisem Pomozte dětské 
psychiatrické léčebně v Opařanech! Pošlete peníze na účet, pošlete 
DMS... Jak to, že státní zdravotnické zařízení pro dětské pacienty volá 
po sponzoringu? (Musí?) 
- V MF DNES jsem si přečetla, že v Poslanecké sněmovně se opět 
objevila iniciativa k vytvoření zákona o eutanazii. „Garantem“ je lékař, 
prof. Zlatuška z hnutí ANO. Úspěch zřejmě není reálný, ale... 
- „Studio 27“ při pražském Fokusu, oslavuje rok svého trvání, ale 
zároveň uzavření projektu besed o destigmatizaci setkáním s hosty 
svých diskusních večerů v holešovické kavárně Liberál ve čtvrtek 8. 
června. 
- Projekt Národní rady „Osvětová a destigmatizační činnost NRZP ČR 
ve prospěch osob s duševním onemocněním“ byl MZ schválen. Mám se 
na něm aktivně podílet a chtěla bych ukázat nejrůznější schopnosti a 
dovednosti lidí, které část společnosti odepisuje. 
- Jsem ale ráda, že nejsem sama. Potěšila mě novinka, že skupina 
brněnských studentů realizuje projekt „Nevypusť duši“ - včetně 
webových stránek. (Informace o projektu uvádí i web reformy MZ.)  
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Každá minuta věnovaná odstraňování tabu a hloupých mýtů se počítá. 

  
Za pár týdnů je tu letní Slunovrat a všechny radosti léta. 
Neztrácejme naději. 

1.6. 2016 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 

* * * 

Účastníci našeho kursu vaření se – aby byla změna – vypravili na výlet 
spojený s opékáním buřtů. Fotografie účastníků je na nástěnce nebo si ji 
lze spolu s fotografiemi z akce 7. 5. (a časem i dalšími) prohlížet na 
klientském počítači v klubovně. 

- red - 
* * * 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V REGIONU 

Zastupitelé města Mladé Boleslavi 26. 5. schválili přijetí několika 
dotací. Nejvyšší 6 milionu korun putuje na úhradu nákladů souvisejících 
se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní 
ochrany dětí v roce 2016. Dále byl rozpočet města navýšen o 5,8 
milionu korun pro pečovatelskou službu, která je příspěvkovou 
organizací města. Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá 
Boleslav v oblasti sociálních služeb a služeb navazujících. Tyto dotace 
již byly zařazeny do řádného rozpočtu, nyní se pouze schvalovaly 
smlouvy. FOKUS, z. s. obdržel dotaci na provozní náklady chráněného 
bydlení v prostorách domu Tovačovského 163, Mladá Boleslav. 
Děkujeme! Naše poděkování patří i sponzorům FOKUSu, jejichž 
seznam je na webových stránkách: 

http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/sponzors.htm 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Milujte život, dokud je čas! 
 

Život bez iluzí i tak stojí za to... Ano, milujte život! Nebojte se, dnešní 
fejeton nebude nábor ani do řad „jehovistů" ani „hipísáků“. Je to vzkaz 
od mého 53letého kamaráda, který zazněl na jeho pohřbu. Věděl, že 
brzy umře, a tak napsal pár vět na rozloučenou. Ten jeho poslední vzkaz 
byl: Milujte život! Kolikrát slyšíme v reklamě, jak bude život skvělý, 
úžasný a nádherný, pokud: vypijeme kafe určité značky, svezeme se 
autem určité značky, pořídíme si mobilního operátora určité značky. 
Všichni už jsme podvědomě podráždění a nevěřící, když zazní tyto 
reklamy nabízející super svět. Už jsme zjistili od nejmenších po 
nejstarší, že nabízené věci dokonalý zázrak nedokážou. Že se život 
zakoupením určitého předmětu zásadně nezlepší. 

Děti zjistí, že zakoupená Barbie netančí tak krásně jako v TV reklamě, 
a už vůbec to nedokáže sama. Puberťáci nesbalí tu krásnou slečnu 
z reklamy, i kdyby kouzelných bonbonů, po kterých je svěží dech, 
snědli vagon. Holkám i s nejúžasnější vložkou nepřijde den, kdy 
menstruují, mají špatnou náladu a bolí je břicho, jako nejúžasnější. 
Mladé maminky super sirup na teplotku a kašlík nezbaví šíleného 
strachu o zdraví jejich miminka. Tatínkům sebelepší taška na střechu 
nevyřeší strach, že na tu tašku nevydělají peníze. Ani senioři s prášky na 
erekci, na bolesti kloubů či s plenami proti úniku moči nejsou šťastnější. 
Žádná věc nám sama od sebe hezčí život nezajistí. Život máme každý 
takový, jak nám ho osud zamíchal. Jsou období, kdy se nám daří v práci, 
a doma nedaří. Pak se to doma urovná, a zase v práci to jde z kopce. 
Někdo je šťastný v pubertě, má spoustu kamarádů. Druhý se trápí 
pupínky, nadváhou a osaměním. Za pár let se to prohodí. Šťastný 
puberťák se špatně ožení, rozvede se a začne pít. Ten, který probrečel 
pubertu, se najde a s partnerem začne šťastný život. Některá žena má 
děti se samými jedničkami, jenže pak se osud zamíchá a vzorné děti ji 
strčí do domova důchodců. Jiná děti mít nemůže, až vypláče všechny 
slzy, najde si vdovce s dítětem a časem se stane nejmilovanější 
babičkou. Jsou holky, které se líbí klukům v mládí, a pak už ne. Jsou 
holky, které se líbí mužům až později. Jsou kluci, kteří sbalí každou, ale 
v manželství jsou nepoužitelní. Jsou kluci, kterým se všichni smáli, a 
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oni pak vystudují, zbohatnou a můžou si vybírat mezi všemi kráskami 
světa. Když se tak člověk podívá kolem sebe, vidí, že je to vlastně 
rozdáno spravedlivě. A když se podívá každý z nás na svůj život, musí 
to víceméně potvrdit. Období těžká střídají období lehká. Úspěch střídá 
neúspěch. A neúspěch je po čase zase vystřídán úspěchem. Nahoru, 
dolů. Vlna života ve slaném moři. Mimochodem víte, že stejné slané 
složení, jako má mořská voda, najdeme i v našich slzách, které 
vypláčeme, i v plodové vodě, ve které jsme se vyvinuli? Proč to tak 
všechno je? Příroda, kolotoč osudu a vlna života jsou složitější, než 
jsme schopní pochopit, natož ovlivnit. Co pochopit můžeme, je věta 
umírajícího – milujte život. Každý ten svůj vlastní život. Staré přísloví 
praví: Náš život je jako dětská košilka – krátký a pokakaný. 

Milujme ho přesně takový, jaký je. Hezký den. 
Milujte život, dokud je čas! 

 
Autor: Veronika Žilková, 7. 9. 2012 

Zdroj (mimo jiné): http://www.cestyksobe.cz/milujte-zivot-dokud-je-
cas-ab1334/ 

 
* * * 

 
Výroky Jiřího Suchého 

 
Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než jsem si myslel.  
Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem:  

V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky. 
V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla, 
tužky. 
V socialismu dělníci dostávali přebytky. 
V kapitalismu, jsou dělníci přebytkem.  
V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo.  
V kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně. 
V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base.  
V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém 
ráji. 
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Zklamání pramení z očekávání. 
Nejlepší způsob, jak se nezklamat v lidech, je od nich nic neočekávat. 
 
Zdravý rozum není dar, ale trest …protože se musíme vypořádat s lidmi, 
kteří ho nemají. 
 
Někdy přemýšlím, jestli nepatřím do blázince … 
Pak se ale rozhlédnu kolem sebe a říkám si, že už tam možná jsem … 
 

* * * 
 

Náčelník městských policajtů koupil trezor, svolal své podřízené a 
říká: 

"Toto je nejbezpečnější trezor u nás. Má 8 místný kód. Jsou to sice 
samé čtyřky, ale neřeknu vám, v jakém pořadí!" 

 
Městský policajt se ptá svého náčelníka: 
"Šéfe, nechcete polovičku prasete?" 
"A nač by mi takové bylo? Vždyť by se mi v chlívku svalilo!" 
 
Policajt říká kolegovi: 
"Pojď k nám, ukážu ti, jakého mám blbého syna." 
Přijdou domů a policajt říká synovi: 
"Běž se podívat na služebnu, jestli tam nejsem!" 
Syn se oblékl a odešel. 
Kolega nechápavě povídá: 
"A tos tam nemohl zavolat?" 

 
 

Překvapivě vážné myšlenky Veroniky Žilkové 
i leccos méně vážného od jiných a mnohdy i neznámých autorů 

po internetu nasbírali pro naše Klubko 
 

Přádovi 
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Ochrana soukromí na našich akcích 

 
Jak bylo vždy u nás zvykem, účastníci našich akcí mají právo 

odmítnout nechat se zveřejnit na fotografiích nebo i pouze nechat se 
fotografovat. I na akci 7. 5. byla tato možnost důrazně připomenuta – i 
když jí vůbec nikdo nechtěl využít, je to zaručené právo pro každého. 
To platí i do budoucna. Pokud by se kdokoliv, kdo mezi nás přijde, 
obával nežádoucí publicity, bude jeho právo na ochranu soukromí vždy 
plně respektováno. 
 

Kolektiv pracovníků Centra Sociální Rehabilitace 
 
P. S.: 
 
Sobotní kluby se budou v II. pololetí roku 2016 konat od 3. září. Další 
termíny jsou 1. říjen, 5. listopad a 3. prosinec, na který je plánovaný 
předvánoční klub. Program upřesníme – náměty od návštěvníků vítáme. 

 
* * * 

 
 

Řešení šachové úlohy z dubna 
 
1.   Dd6! 
 
1.   …  Ka4  2.   Dxc6 mat 
1.   …  c5  2.   Dd7 mat 
1.   …  Sb2, Sc1 2.   Dxb4 mat 
1.   …  Jd4  2.   Jxd4 mat 
1.   … jiný tah jezdcem 2.   Jd4 mat 
 
Novou úlohu vytvořil opět Roman Fedorovič. 

Vybral – MV- 
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Bílý dá mat druhým tahem (11+8) 
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