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Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit; 
když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe. 
 

Konfucius 
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Obloha burácí 
vítr vane 
perly deště utrácí 
kapky něhy poztrácí 
ty v mém nitru uschované 
 
uschované ve mně 
blázen je ze mě 
 
tak to říkají 
a já si potají 
broukám písničku 
počkej jen chviličku 
chtěla bych kytičku 
 
kytičku z lesní bouřky 
víš takovou voňavou 
jako ty lekníny 
co po vodě plavou 
pak bosky toulat 
budem se travou 
 

 
Zuzka 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Klub cestovatelů 
 

 
Kdo chodí na denní programy do naší klubovny, už si všiml jedné 

nové mladé sympatické dámy. Je to Tereza Táborská, stážistka. To 
znamená, že není kmenovou zaměstnankyní FOKUSu, a její působení u 
nás je součástí studijního pobytu. 

Tereza se ujala i programu během klubu 4. března. A kdo nechodí na 
filmové pořady, viděl konečně v chodu i velkou obrazovku, která byla 
v klubovně instalována během rekonstrukce. Pravda, někdy tato 
technika zazrnila, i tak ale jsme si mohli prohlédnout obrázky z různých 
zemí ve velkém formátu a nemuseli jsme se tísnit u notebooku. Těmi 
zeměmi byl ostrov Mallorca (největší z Baleárských ostrovů, které patří 
ke Španělsku), Rakousko, Itálie a zejména Holandsko, kde Tereza 
pracovala jako dohlížitelka na děti přímo v jedné rodině. Holanďané 
jsou milí, usměvaví, ale také dbají hodně na čistotu a pořádek. Rádi 
jezdí na kole a řidiči aut se k cyklistům chovají s respektem, který se u 
nás dosud nevžil. Vyrábějí se u nich výborné sýry, na které si každý 
potrpí. 

O otázky a připomínky nebyla nouze, takže vystoupení původně 
odhadované na půl hodiny trvalo nakonec přes celou hodinu. Děkujeme 
a doufáme, že Tereza u nás – nebo v podobné organizaci – zakotví 
nastálo. 

 
Jan Bázler, koordinátor kroniky 

 
* * * 

 
Leccos bývá nakonec jinak. Květnové klubové setkání bude nakonec až 
13. května. Bude se konat malý výlet do přírody s opékáním buřtů, 
doprava je zajištěna služebními vozy FOKUSu. Opravte si termín ve 
svém kalendáři. 
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ANTIPŠTROS  a Vykročení do nového jara 
 

Jaké události můžeme očekávat od přicházejícího jara? 
Reforma psychiatrie už má místo na pořadu dne, jsou tu Operační 

programy pro rozdělení Evropských fondů, vize a strategie má vystřídat 
„opravdová“ realita. Kam dokáže dojít? Dokáže změnit to nejdůležitější 
– pocity lidí s duševním onemocněním – ty, které jsou dané podstatou 
jejich nemoci i ty, které vyvolává veřejné mínění, postoje většinové 
společnosti? Změní to opravdu evropské peníze? (A co až dojdou?) 

Letošní rok má jeden pevný bod – za sedm měsíců jsou volby. Ty 
nepochybně změní politickou scénu a řada dějů se může začít odvíjet 
úplně jinak. Podle všech dohod by reforma psychiatrie měla zůstat 
odborným tématem a procesem. Ale jak by se skutečně zachovala 
strana, která chce řídit stát jako firmu? Pořád ještě můžeme mluvit o 
stigmatizaci, o zaslepenosti veřejnosti i politiků, o předsudcích, které 
často určují vývoj víc než reálná fakta. Snad jen narůstající počty 
psychiatrických pacientů a následné finanční náklady spojené 
s duševními nemocemi paradoxně hrají „v náš prospěch“. Co se 
nakonec skutečně změní? Pořád je tu celé spektrum představ o cílovém 
stavu. Od kosmetických změn v lůžkové péči až po důslednou 
deinstitucionalizaci. Dočkáme se českého Terstu? Volají po něm všichni 
ti, kdo ho v Itálii navštívili, zejména sami pacienti. (Ale proč je v Itálii 
jen jediný Terst – proč?) Vlastně tu ale o tom, co bude, věštím 
z křišťálové koule – zkusme se podívat na to, co je. 

Schvalování zákonů nedlouho před volbami je závod s časem. Vláda 
sice schválila novelu zákona o sociálních službách i diskutovaný zákon 
o sociálním bydlení, to je ale jen start. Jaký bude průběh projednávání 
těchto zákonů v Poslanecké sněmovně, bychom snad mohli zjišťovat 
také jen podle zmíněné křišťálové koule. Pravděpodobnost včasného 
schválení některých zákonných ustanovení znepokojuje i NRZP ČR: 
navrhovaná novela zákona 329/2011 Sb. o dávkách pro zdravotně 
postižené nebo povinnost vykonávat veřejné práce i pro příjemce 
invalidních důchodů I. st. (zák. 111/2006 Sb.) 

V tisku se objevují zprávy o financování zdravotní péče i sociální 
oblasti. Částka pro rezort zdravotnictví je pevně stanovena, zatímco 
MPSV marně zápasí s ministerstvem financí o systém stabilního 
financování sociálních služeb. 
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Soud uzavřel případ loňské vraždy v pražském Tescu – a 

předcházejícího pokusu o vraždu – a poslal pachatelku M. S. na třicet let 
do vězení. Překročení zákona policisty, kteří se jím podíleli na konečné 
tragédii, budou soudy ještě projednávat. 

Stará pravda, že je lépe zapálit svíčku než proklínat tmu, stále platí. 
Vítejme každý kamínek v mozaice dění v psychiatrii, který přispívá 
svojí existencí, svým smyslem. 

Podrobně byly v minulém Klubku popsány přípravy semináře 
pořádaného 26. dubna Vládním výborem pro zdravotně postižené 
občany ve spolupráci s MZ a Psychiatrickou společností. Pozvánky na 
seminář o „uskutečněných krocích a nejbližších cílech“ reformy již byly 
rozeslány a doufejme, že společná diskuse objasní různé sporné 
momenty. 

Větší, hlavně poskytovatelské, organizace se 12. dubna zúčastní 
dalšího ročníku NGO Marketu ve Fóru Karlín. Z dalších akcí je možné 
jmenovat Měsíc bláznovství organizovaný v dubnu Prahem Brno. 
Vedení Prahu má zásluhu také na nominaci některých (brněnských) 
osobností na Cenu Olgy Havlové. Pokračují „psychiatrické“ přednášky 
v bohnickém divadle Za plotem i v pražské Městské knihovně. Ve 
spolupráci s CRPDZ se rozjíždí „Literární dílna“ a jistě probíhají i další 
akce s regionálním dosahem. 

Pro budoucnost pacientského hnutí v ČR má jistě velký význam další 
činnost Spolku Kolumbus, který ztratil svého výkonného ředitele a 
schopného manažera, Jana Jaroše. 

Valná hromada organizace s jistě zcela jasným programem měla jednat 
v těchto dnech, výstupy a další směřování Kolumba tedy nejsou zatím 
známy. 

31. 3. 2017 
 
Krásné jarní dny a dobré naděje nám všem přeje 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 
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Z TISKU 
 

Psychologické problémy jsou ve firmách stále tabu. Zaměstnanci se se 
svými duševními problémy nechtějí svěřovat nadřízeným. 

Každá profese je spojená s vypětím, kterému se v práci nedá zcela 
vyhnout. Zaměstnavatelé ale mohou stres u svých pracovníků ovlivnit. 
Důležité je vytvořit přátelské prostředí, kde se zaměstnanci cítí 
bezpečně a o svých problémech se nebojí mluvit. Čím dříve svoji 
nespokojenost projeví, tím méně času, energie a peněz bude stát firmu 
řešení. Dlouhodobě stresovaní zaměstnanci jsou méně výkonní a častěji 
také v práci chybí. Výrazný stres v práci zažívá podle Evropské 
agentury pro bezpečnost a zdraví čtvrtina zaměstnaných. 

Podle Michala Waltera z České asociace psychologů práce 
a organizace se jen málo firem zabývá duševní pohodou svých 
zaměstnanců systematicky: "Poptávka po odbornících je poměrně slabá. 
Každá firma tuto oblast řeší jinak, většinou prostřednictvím personalistů 
a zavedením různých benefitů." 

Jen dobrý plat nestačí. Zaměstnanci Plzeňského Prazdroje mohou 
využít dva dny za rok k regeneraci. Pracovníci firmy Sodexo, která 
provozuje jídelny a zaměstnanecké služby, mají zase k dispozici 
telefonickou linku na psychologa. Pokud potřebují, mohou pracovat 
z domova nebo si svou pracovní dobu přizpůsobit. 
 

Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-65656110-sefove-nejvic-pretezuji-
svoje-nejlepsi-pracovniky 

 
 

Neziskovky se bojí Pelikánova zákona, který je má rozdělit na ty se 
státním razítkem kvality a ty druhé … Podle připravovaného zákona 
budou moci získat neziskové organizace status veřejné prospěšnosti. 
Rozhodovat o tom mají soudy. Mnohé organizace s takovým zákonem 
nesouhlasí, a proto se obrátily s dopisem na premiéra Sobotku. 

23. 3. 2017, zdroj: server iHned 
-red- 
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U NÁS VE FOKUSU 
 
FOKUS Mladá Boleslav dokončuje své nové webové stránky. Webová 
adresa se měnit nebude, budeme mít lepší nový design. Při převodu 
digitálních výtisků Klubka jsme zjistili, že jedno ze starších čísel chybí 
a ihned jsme jej doplnili. 
 

MUDr. Jan Stuchlík a RNDr. Jan Bázler 
 
 

Oblíbená akce zvaná „Bazárek“ se bude opakovat v naší klubovně 
v Novém parku 25. 4. Někteří jsou již našimi stálými zákazníky a 
dodavateli. Můžete nakupovat převážně oblečení a boty, ale občas se 
najdou i kousky elektroniky, nádobí, ručníky, povlečení apod. Držíme 
stále stejné ceny 1 ks / 1 Kč. 
S sebou si vezměte tašky na věci. 

Kolektiv Centra sociální rehabilitace 
 

Taneční večírek s živou hudbou 
 
Kdy: 28. 4. 17:00 – 20:00 
Kde: Grandhotel Věnec, Staroměstské náměstí 89. 
K dispozici budou i teplá jídla. 
Vstupné dobrovolné, více informací  778 743 600. 

Bára a Jirka 
 

* * * 
 
REGION 

Na radnici byla opět velikonoční prodejní výstava 

Ve vestibulu budovy magistrátu na Komenského náměstí vládl ve středu 
29. 3. od rána čilý ruch. Proběhla tam velikonoční prodejní výstava 
výrobků klubů seniorů a klientů poskytovatelů sociálních služeb. Na 
akci, kterou zahájil náměstek primátora Michal Kopal a kterou 
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organizoval odbor sociálních věcí, nešlo přehlédnout stánek dílen 
FOKUSu Mladá Boleslav. 
 
Farmářské trhy na Staroměstském náměstí začnou 7. dubna. 
 
V místě bývalého výčepu „Dalas“ bude zbudován nový záhon 
s podobnou úpravou, jako na druhé straně této velké křižovatky. 
 
Vjezd do areálu Klaudiánovy nemocnice z Laurinovy ulice je nově 
v nočních hodinách omezen. Pravidelně bude areál z této strany 
z bezpečnostních důvodů uzavřen mezi 22:30 a 4:30. 
 

Zdroj, podrobnosti a fotografie 
www.mb-net.cz 

- red - 
 

Od sousedů z Mělníka: Jiří Lobkowicz zdědil mělnický zámek po 
předcích. V jeho blízkosti chystá obří investiční projekt. 

http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-myslivost/rodinne-sidlo-pro-
pristi-generace-ekonom 

- jp – 
 

* * * 
 
VĚDA 
 

Cukr přivolává demenci, tvrdí britští vědci. 
Existuje těsná vazba mezi vysokou hladinou krevního cukru (glukózy) 

a vznikem Alzheimerovy nemoci, která způsobuje demenci. Upozornili 
na to britští vědci, kteří varují i před vysokou spotřebou cukru. 

Britští odborníci varují před vysokou spotřebou cukru - může stát za 
výskytem demence.  

Badatelé z univerzity v anglickém Bathu a z King’s College London 
totiž zjistili, že vysoká hladina cukru poškozuje enzym, který ovlivňuje 
tělesnou reakci v raných stádiích Alzheimerovy nemoci. Při studiu 
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vzorků mozku lidí s alzheimerem i bez něj odhalili, že už v časných 
stadiích nemoci je v jejich mozku poškozen enzym MIF (inhibiční 
faktor makrofágové migrace). Ten se totiž stává obětí procesu zvaného 
glykace (poškození cukrem), který narušuje a blokuje působení enzymu. 

Alzheimerova nemoc se projevuje vytvářením destiček z abnormálních 
bílkovin, které pak ochromují mozkové buňky. Už delší dobu se ví, že 
MIF se podílí na reakci mozkových buněk proti hromadění 
abnormálních bílkovin v mozku během raných stadií zmíněné nemoci. 
„Vysoká hladina krevního cukru (hyperglykémie) je dobře známý 
příznak cukrovky i obezity. Lékaři už vědí, že cukrovkáři jsou vystaveni 
dvojnásobně vyššími riziku propuknutí Alzheimerovy nemoci. Dosud 
však nikdo netušil, jak spolu tyto zdravotní problémy souvisejí. 

Doktor Omar Kassaar, rovněž z University of Bath, připomněl i 
praktický dopad tohoto výzkumu: „Potenciální souvislost (vysoké 
hladiny glukózy) s Alzheimerovou nemocí je dalším důvodem, proč 
bychom měli omezovat přísun cukru ve své stravě.“  

Ve světě nyní trpí Alzheimerovou nemocí asi 50 miliónů lidí, do roku 
2050 by mohl jejich počet vzrůst na 125 miliónů. Česká alzheimerovská 
společnost odhadla, že na konci roku 2014 trpělo v Česku demencí asi 
152,7 tisíce lidí. 

Zdroj: mcm, Právo 
Pro Klubko vybral Jiří Přáda 

 
* * * 

 
HUMOR 

A ještě ukázky z knihy „Medicína v županu“ 
 

Komu ten strychnin? 
S profesorem Lhotákem vedl nerovný boj na tvrdém poli alkaloidů 

jeden vědecký lehkooděnec. Diskuse se otáčela kolem strychninu a 
dlužno zaznamenat, že kandidát nebyl v ní řečníkem slavnostním. 
Lhoták se ke konci na něho podíval se smířlivou odevzdaností a řekl:  

"Dám vám tu dostatečnou, ale napište mi ještě recept na strychnin." 
Mládenec napsal: 

Rp. 
Strychnini nitrici Gr 2,00 
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A dál už nic.  
"To je všechno?", zakvílel profesor, "Copak takhle se píše recept, nota 

bene recept na tak prudký jed? A kde máte návod, do čeho má lékárník 
strychnin vložit? Kdy a kde byl recept napsán? K jakému účelu a komu 
má být vydán tento krutý prostředek v této tolikrát smrtelné dávce?" 

Načež medik se chopil svého receptu a připsal dole rezolutně: 
Pro pana profesora Lhotáka! 

 
Profesor Chodounský 

konal před válkou ve farmakologickém ústavě pokusy, jimiž vyvracel 
pověru nachlazení. Pokusy byly drastické a vyžadovaly nejen 
mimořádné otužilosti, nýbrž i naprosté víry, že nachlazení neexistuje. 
Pokusy prováděl Chodounský na svých asistentech a posluchačích, ale 
nejvíce na sobě. 

Jednoho zimního dne vykoupal se v horké vodě, načež dál otevřít 
okno a sedl si k němu nahý. Nohy dokonce vystrčil z okna ven, aby byly 
vystaveny bezprostřednímu účinku zevního chladna. Sedí asi půl hodiny 
a venku v ulici U Karlova a Na Bojišti se shromažďují zástupy, hleděly 
vzhůru na hubené nohy trčící z okna a hlasitě reptaly. Za další půl 
hodinu zaklepal na profesorově pokoji policejní strážník. Vstoupil a 
hnal se k oknu. Asistent mu zastoupil cestu:  

"Co tu chcete, tady je akademická půda!" 
"Ať je tu třeba melancholická půda, tohleto je proti zákonu. Ta 

mrtvola z toho okna musí pryč!" 
 

Zpráva z bulváru: Psychopat napustil jedem peníze, které daroval na 
dětské domovy. Zemřelo 20 poslanců, dva starostové a jeden ministr. 
Žádné dítě nebylo zatím ohroženo. 
 

Ze zahraničního humoru 
 
Stojí starček pred Úradom vlády SR a v ruke drží transparent, na ktorom 
je napísané: 

Ďakujem Vladimírovi Mečiarovi, Mikulášovi Dzurindovi, 
Ivete Radičovej, Róbertovi Ficovi a ich ľuďom za krásne detstvo. 

Vylezie von hovorca vlády a hovorí: 
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"Deduško, to sa pletiete, keď vy ste boli dieťa, tak oni ešte neboli na 
svete." 
"No, práve preto som mal tak krásne detstvo, a za to im ďakujem." 
 

Den důchodce 
 
Francie: láhev vína a celý den na pláži 
Anglie: láhev whisky a celý den na rybách 
Čechy: láhev s močí a celý den v čekárně u lékaře 
 
Nové telefony prý půjde odemykat pomocí rozpoznávání obličeje… 

… 80 % si tak nejspíš po ránu nezavolá. 
 

Dobrá máma má možná upatlanou podlahu, ale šťastné děti. 
 

Tak to vidí i Přádovi 
Zdroj: Medicína v županu, Facebook apod. 

 
* * * 

 
Opravená přísloví 
 
Když se kácí les, lítají třísky … 

… a podvodníci tunelují sklady dřeva. 
-k- 

 
Řešení šachové úlohy z únorového čísla 

 
1. xe6 ! 

Hrozí:     2. c4 mat 
(dáma z c5 nesmí vzít pěšce na c4, odkryla by krále!) 
 1. …  Kxe6  2. Jf4, dvojšach – mat 
 
Úlohu, která snad přijde vhod i začátečníkům, vytvořil Ján Jurčo (1975). 
Úloha získala pochvalu časopisu Schwalbe. 

Redakci dodal – MV – 
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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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Bílý dá mat druhým tahem (5+2) 
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