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Optimismus klame, naděje nikoliv. 

papež František 
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Slunce usíná 
listí se barví 
jeho záře není už nevinná 
rychle se  znaví 
 
Nastává šero 
píše básníkovo pero 
nastává tma 
vchází nám do sna 
 
Milenec sní a sní 
zjara vrátí se k ní 
 
 
 
 
Malovat  chtěla bych lásku 
na čele vymazala bych ti vrásku 
pluli bychom na oblázku 
 
 
Pluli po širé řece 
milovali bychom se přece 
 
Oblázek topí se ve vodě 
jsi jako obrázek 
mám spoustu otázek 
 

Zuzka 
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ZAZNAMENALI JSME PO UZÁVĚRCE 

 
Camille Latimier a Dana Kořínková (Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením) nás na přelomu roku prostřednictvím ing. 
Martiny Přibylové požádali o podporu iniciativy, jejímž cílem je pomoci 
prosadit novelou zákona o veřejném ochránci práv sledování situace 
zdravotně postižených. 

Problém novely je, že zavádí i další pravomoci VOP, které vzbudily 
řadu protichůdných postojů. Aktuální situace je taková, že ministr 
Chvojka navrhl vládě stažení nynějšího návrhu a připraví novou 
samostatnou novelu, která bude řešit jen problematiku zdravotně 
postižených, na které je možná širší shoda. Podrobnosti najdete na webu 

https://docs.google.com/document/d/1iiqnjJ3Nr05Q9Dh5l2JV5YT_iT
7vp7uKlIW_xVhu91s/edit?usp=sharing 

a též v následujícím článku. 
Redakce 

* * * 
 

ANTIPŠTROS o skutečnosti a naději 
 

Všechno nasvědčuje tomu, že na odstartování realizace reformy 
psychiatrie v letošním roce opravdu dojde. Nastává období podávání 
projektů, na které mají být přiznány peníze z Evropských strukturálních 
fondů a ty pak rozděleny na investiční činnost i na další programy 
podporující rozvoj péče o duševně nemocné – včetně vzdělávání a 
destigmatizace. 

Funkční období obou nových ministrů pro rezort zdravotnictví a oblast 
lidských práv se stále zkracuje – už jen asi na tři čtvrtě roku. Jak 
Miroslav Ludvík tak Jan Chvojka budou mít čas zabývat se nanejvýš 
nejnutnějšími problémy. 

Z jednání Poslanecké sněmovny byl stažen návrh novely zákona o 
Veřejném ochránci práv, což odsunulo možnost monitorování Úmluvy 
OSN o právech zdravotně postižených. Bylo to jedno z hlavních témat 
při jednání zástupců NRZP ČR s panem ministrem, ale zdá se, že je tu 
možnost rychlé legislativní nápravy. Dalšími body jednání byly zákon o 
sociálních dávkách pro zdravotně postižené, novela zákona o sociálních 
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službách, status Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
(VVZPO) – a také podmínky provozovatelů železniční dopravy pro 
cestování tělesně postižených. 

Ministr zdravotnictví Ludvík nutnost reformy psychiatrie potvrzuje a 
zdůrazňuje socioekonomickou zátěž duševních nemocí pro společnost. 
Má také v úmyslu alespoň zmapovat největší problémy jednotlivých 
medicínských oborů, tedy i psychiatrie. Spoléhání na účinnou 
spolupráci s pacientskými organizacemi se mi ovšem po mých 
dlouholetých zkušenostech příliš reálné nezdá. Jak byste největší 
problémy české psychiatrie definovali vy?? 

Velmi ráda bych na stránkách Klubka psala o nadějích a vyhlídce 
lepších časů, ale myslím, že ty se k nám, když už, blíží velmi pomalu. 
Samostatný život psychiatrických pacientů v běžném prostředí je hodně 
svázaný se schválením zákona o sociálním bydlení a ten vzniká velmi 
komplikovaně. Některé články v tištěných médiích mi vyrážejí dech a 
čtyři roky stará publikace Psychiatrické minimum, která líčí schizofrenii 
jako nevyhnutelný postupný rozpad osobnosti pacientů, mě až šokovala. 

Takže žádné dobré zprávy? Tak to samozřejmě také není. Nedávná 
konference v Bohnicích o vlivu prostředí na kvalitu péče mě zaujala 
především svojí snahou o všestranný pohled na toto téma. Dlouholetý 
jarní cyklus přednášek v bohnické nemocnici (www.bohnice.cz) je letos 
doplněn i přednáškami v pražské Městské knihovně pod názvem 
Laboratoř mysli, na kterých vystoupí především lékaři z Národního 
ústavu (NÚDZ). Do užší nominace na Cenu Mosty Národní rady se 
dostala ředitelka brněnského Práhu, dr. Veškrnová a zakladatelka webu 
Nevypusť duši, T. Růžičková (také z Brna). Fokus Praha vyhrál svůj 
několikaletý absurdní soudní spor s MPSV o dotaci Úřadu práce (2,3 
mil. Kč), která nebyla přiznána kvůli nezaviněnému a zpětně vzniklému 
dluhu organizace. Na stránkách www.nrzp.cz je ke stažení elektronická 
publikace Život a dílo lidí s duševním onemocněním se šesti 
pacientskými příběhy a výsledky dotazníkových akcí spolku Dobré 
místo. 

 
Aby těch pozitivních skutečností v budoucnu jenom přibývalo, 
přeje nám všem 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 
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Narkomani a alkoholici tvoří čtvrtinu pacientů 

v lůžkových psychiatrických léčebnách … 
 
 

Lidi, kteří se propili a profetovali až do těchto zařízení, alkohol 
a drogy rozložily tak, že v normální společnosti už nemohou fungovat. 
Nevědí kudy kam, rozjely se jim psychiatrické poruchy a sami si už 
nepomohou. Podle lékařů je důvodem tak vysokého počtu hospitalizací 
kvůli zneužívání návykových látek i to, že se rozpadá síť 
specializovaných ambulantních zařízení, kam mohou závislí docházet 
na terapie, ale žijí doma. 

„Prakticky nejčastějším důvodem hospitalizace na psychiatrii je 
porucha spojená se zneužíváním alkoholu a psychoaktivních látek,“ řekl 
Právu náměstek ředitele pro léčebnou péči Psychiatrické nemocnice 
Bohnice Marek Páv. Podle něho se není ani čemu divit. „Obecně vzato 
je k tomu v naší společnosti vysoká tolerance,“ uvedl. Zatím poslední, 
nedávno zveřejněné souhrnné údaje Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky (ÚZIS) jsou alarmující – co se týče alkoholiků a narkomanů, 
vycházejí takto špatně rok co rok. 

V roce 2015 bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních celkem přes 
60 tisíc hospitalizací, z toho bezmála 20 tisíc na psychiatrických 
odděleních nemocnic, přes 38 tisíc v psychiatrických léčebnách pro 
dospělé a 1000 v léčebnách pro děti. „Více než čtvrtina z celkového 
počtu hospitalizací (téměř šestnáct tisíc osob) byla kvůli poruchám 
chování způsobeným užíváním psychoaktivních látek,“ konstatuje 
ÚZIS. U mužů to bylo dokonce celých 11 tisíc mužů z celkového počtu 
32 tisíc hospitalizovaných. 

Alkoholici a narkomani trpí nejčastěji úzkostmi, depresemi a podle 
doktora Páva jsou v situacích, kdy nevědí kudy kam, selhávají v plnění 
základních životních rolí. A co úspěšnost léčby, tedy aby se už jednou 
hospitalizovaní alkoholici a narkomani do „blázinců“ zase nevraceli? 
„Naše společnost příliš neinvestuje do ambulantní péče závislých lidí. 
Síť ambulancí pro léčbu alkoholismu a toxikomanie a center, kam by 
lidé mohli docházet na terapii, se rozpadá,“ tvrdí doktor Páv z Bohnic. 
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Ambulance jsou přitom klíčové, aby nedocházelo k recidivám, protože 

většina hospitalizací je tzv. úlevová. „Pacienti absolvují tříměsíční 
komplexní režimovou psychoterapii, která má pozitiva, ale i limity. 
Pacient pak potřebuje doléčení, přechodovou fázi ve stacionáři,“ 
vysvětlil Páv.  

Závažnost jeho slov potvrzují strohá čísla. Podle ÚZIS „je u většiny 
pacientů po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další 
ambulantní péče, a to buď trvalá (u téměř 49 procent hospitalizací), 
nebo dočasná (u 29 procent hospitalizací)“. Pouze pět procent pacientů 
propuštěných z psychiatrické léčebny už nepotřebovalo žádnou další 
psychiatrickou péči.  

Ambulantní stacionáře a komunitní terapie, jak ji třeba známe z filmů, 
je důležitá mimo jiné pro pacienty v tom, že tento režim je pomáhá 
udržovat pod kontrolou, a přitom nejsou zavřeni jako někde na samotce. 

Místo lpění na absolutní doživotní abstinenci, která je pro mnohé 
závislé příliš těžká, totiž podle doktora Páva směřují současné odvykací 
programy spíše k tomu, aby pacient konzumoval například alkohol 
přiměřeně a mohl normálně fungovat. „Predispozice k užívání 
návykových látek se navíc dědí. Není to vždy jen otázka slabé vůle,“ 
dodal Páv. Někomu je po pití alkoholu špatně, má kocovinu a alkohol 
tak často nevyhledává, jiný zůstává dlouho bez následků, a o to více je 
to pro něj rizikové. 

Každopádně o až příliš vysoké toleranci Čechů ve vztahu k tvrdým 
drogám nemluví jen lékaři, ale i někteří policisté, kteří se drogovou 
problematikou zabývají. „Potírání distribuce tvrdých drog není 
politickou prioritou. Dokud se dítě nějakého senátora nebo poslance 
nezaplete do drog, tak to zákonodárce moc nezajímá. Například se 
velmi pomalu aktualizují seznamy zakázaných látek, takže proti směsím 
z léků se pak obtížně zasahuje,“ potvrdil Právu bývalý policista, který 
působil v protidrogové brigádě. 

„Tady to není jako v USA, kde speciální komando u dealerů drog 
rozrazí třeba deset dveří denně, položí je na zem a papírování pak vyřeší 
místní oddělení, takže policie se nezdržuje a dealerům pořád zatápí. 
Mám patnáct rozdělaných případů a jsme na to jen dva. Nějaké 
sledování distributorů lékových směsí za hranice obvodu Prahy, či 
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dokonce do zahraničí? Ale jděte,“ popsal reportérovi Práva před časem 
jeden z kriminalistů na Praze 3. v souvislosti s podezřením, že se do 
Prahy přes Polsko dostávají z Asie čínské farmakologické směsi pro 
narkomany.  

 
Zdroj: Jindřich Ginter, Právo 

 
Plný text 
https://www.novinky.cz/domaci/427742-luzka-v-blazincich-se-plni-

alkoholiky-a-narkomany.html 
 

Vybral: Jiří Přáda 
 

* * * 
 
HUMOR 
 
Psychiatr se ptá alkoholika: "Co pijete?" 
"Ale pane doktore, já nejsem vybíravý. Nalejte klidně, co máte!" 
 
 

Výtahy z knihy „Medicína v županu“ 
 

COUÉISM 
 

Neurolog a majitel sanatoria pro léčení podle zásad couéismu (systém 
psychoterapie, založený na sugesci, že se zdraví den po dni lepší a lepší 
– pozn. red.) přišel ráno do svého ústavu a ptal se vrchní sestry, jak se 
daří jednomu ze vzácných nemocných. " Špatně, pane doktore," hlásila 
sestra. 

Lékař se zamračil: 
"Bože, sestro," povídá, "vy jste se ode mne dosud nic nenaučila. 

Neříká se: nemocnému se daří špatně. Říká se: nemocný se domnívá, že 
se mu daří špatně." 

Druhého dne přišel neurolog k ranní vizitě a svlékaje si kabát ptal se 
setry, jak se dnes daří onomu nemocnému. 
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Poučená sestra odpověděla: 
"Nemocný, pane doktore, se domnívá, že v noci zemřel." 

 
Slavný chirurg 

 
Profesor X. amputoval dolní končetinu. Když se operovaný probudil 

z narkózy, zoufale vykřikl a asistentovi, stojícímu u jeho lože: "Ježíši 
Kriste, vždyť jste mi uřízl zdravou nohu!"  

" Buďte tiše!" okřikl ho asistent. "Ať se to nedoví pan profesor, on by 
se na vás dožral. On je slavný chirurg." 

" No jo, " odmlouval nemocný, "ale co s tou nemocnou nohou?" 
" Tu vám nenápadně uříznu já sám, až tu pan profesor nebude." 
" Buďte tak laskav, děkuji předem co nejuctivěji, " uklidnil se pacient, 

a obrátiv se na bok, spokojeně usnul. 
 

Danajský dar 
 

U gynekologa profesora Rubešky dělal kandidát druhý reparát. A 
plaval zas, a Rubeška mu nabízel nedostatečnou známku. Kandidát se 
s ní nechtěl spokojit a žádal, aby prošel: "Podívejte se, pane profesore. 
Prošel jsem ve všech 17 zkouškách, a teď mi má porodnictví zkazit 
celou tu dřinu? Co budu dělat? Člověku je pomalu třicet let, co má 
začínat? Musíte mít taky trochu srdce, pane profesore, to přece nejde jen 
tak mir nichts nechávat propadat potřetí. To znamená konec studií." 

Tato rozvážlivá řeč Rubešku dojala: "Tak teda dobře! Já vám teda tu 
dostatečnou dám, ale musíte mi přísahat, že se nikdy žádné ženské 
nedotknete."  

"Pane profesore," namítl smutně rozvážný medik,"to mi tedy napište 
tu nedostatečnou."  

 
Ze soudních síní a záznamů pana JUDr. I. Jahelky: 
 
S průběhem manželství nejsem spokojena. Odpůrce jen zabírá místo 

v posteli někomu, kdo by si to více zasloužil. 
 
Pohlavní styk mě bavil, ale to vyšívání moc ne. A proto náš vztah na 

těch zálibách ztroskotal. 
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Když jsem dal manželce několik políčků, otočil jsem se od ní. A 

protože jsem předpokládal, že tímto naše nedorozumění skončilo, chtěl 
jsem se věnovat svým zájmům. Co bylo dále, si nepamatuji. Procitl jsem 
až v nemocnici, kde má zranění byla odborně ošetřena. 

 
Za celou dobu, co s ní žiju, jsem jí vrazil třikrát facku, a to proto, že 

mi byla nevěrná se svým manželem. 
 
 

Zdroj: Medicína v županu, dále Facebook a jiné internetové servery 
 

Se čtenáři se loučí (ale jen na měsíc) 
Přádovi 

 
P.S.: "Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské 
vztahy. To potom svět bude mít GENERACI IDIOTŮ"  

 Albert Einstein 
* * * 

 
REGION 
 

Už v měsíci únoru získají poskytovatelé sociálních služeb ve středních 
Čechách peníze na běžný provoz. Celkem se jedná o 973 milionů korun, 
které kraj obdržel jako dotaci ze státního rozpočtu určenou na 
poskytování základních druhů a forem sociální péče na svém území. 

„Ve srovnání s minulým rokem jsme peníze od státu dostali 
s dvouměsíčním předstihem, takže je chceme k poskytovatelům služeb 
dostat v co nejkratším termínu. Dříve neziskové organizace získávaly 
finanční prostředky pozdě a svůj provoz těžko zajišťovaly. Věřím, že 
nyní budou moci svým klientům zajistit potřebné sociální služby v co 
nejvyšším rozsahu i kvalitě,“ sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná 
Jermanová. 

Zdroj a podrobnosti 
www.mb-net.cz 

- red - 
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UVIDÍME NA INTERNETU 
 

Břicho je epicentrem našich emocí, lze jej považovat za druhý mozek 
 
Na svět tak přichází stále více informací o propojenosti břicha s naší 

psychikou a myslí. Devadesát procent hormonu štěstí serotoninu je 
produkováno ve střevech a je zde také ukládáno. V čínské a indické 
mytologii je břicho považováno za sídlo duše. Také se tam rodí nový 
život. 

Na základě zjištění propojenosti břicha s naší psychikou a myslí vznikl 
i nový vědní obor tzv. neurogastroenterologie. Jejím průkopníkem je 
profesor Michael Gehrson, šéf oddělení anatomie a buněčné biologie na 
Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Podle jeho teze má nervový 
systém našeho trávicího ústrojí jakousi mozkovou aktivitu a inteligenci, 
které jsou mu vlastní. Odtud pochází jeho přezdívka "druhý mozek". 

Irina Matveiková, expertka na rodinné lékařství, endokrinologii a 
poruchy příjmu potravy napsala: „Střevní mozek je místem, odkud 
pramení strach, úzkost a fobie, ale rodí se tu také intuice, pochopení, 
předtuchy i obsese." Lépe je snažit se břichu naslouchat, než je 
kontrolovat. 

„Žijeme ve společnosti, která dává přednost mozkové aktivitě. 
Rozhodně nejde o to popírat ji, ale spíše ji vyvažovat tím, že necháme 
energii cirkulovat v břiše," uvádí expert na japonské masáže Thibault 
Marlin. Mezi jeho klienty jsou především šéfové podniků, právníci a 
psychologové, lidé pracující "hlavou", kteří chtějí plně pocítit své 
emoce. K tomu je vhodná hypnóza, masáže, cvičení, meditace, 
akupunktura a... zdravá výživa. 
 
Plné znění: 
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/415709-bricho-je-epicentrem-
nasich-emoci-lze-jej-povazovat-za-druhy-mozek.html 

 
Vybral: Jiří Přáda 
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OPRAVA 
 
Vloudila se nám chyba, že v čísle prosincovém jsme otiskli stejnou 
úlohu jako v čísle listopadovém. Stejné je tedy i řešení. Redakce se 
omlouvá. 
 
Autorem další úlohy je (jako už v několika číslech z minulých let) ing. 
Josef Taraba. Úloha získala 3. čestné uznání na Memoriálu Petrova – 
1974. 
 

Redakci dodal – MV – 

 

* * * 

 

POSLEDNÍ ZPRÁVY 

 

 

Dne 31. ledna 2017 zemřel výkonný ředitel spolku KOLUMBUS 

Jan Jaroš 

Sesterská organizace, která se zabývá především lidskými právy 
občanů s postižením v oblasti duševního zdraví, ztratila zkušeného a 
obětavého manažera. V našem časopise jsme mohli otisknout i jeho 
článek „Duševní zdraví věc soukromá?“ (prázdninové číslo 7-8, rok 
2016). 

Redakce Klubka vyjadřuje tímto upřímnou soustrast našim přátelům 
ze z. s. KOLUMBUS. 

RNDr. Jan Bázler 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
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příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
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