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Vše, co je v člověku krásné, 
je očima neviditelné. 

 
Antoine de Saint–Exupéry 
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Polib mě když dělá se duha 

neb duši mou brzy zahalí mlha 

polib mě když měsíc září 

už nedají mi svatozáři 

polib mě když svítí polib mě na líčka 

vedle tebe cítím se maličká 

květiny vadnou nebe se tají 

proč pláči skřítci se ptají  

listí usychá 

on stříbrným klíčem bolest odemyká 

pominulo světlo 

o tvojí lásce něžně mi šeptlo 

 

Zuzka 
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AKTUALITA 
 

Redakce byla upozorněna na webové stránky www.neklid.net . 
Stránky rediguje pan Michal Štingl, zveřejnil na nich značně razantní 

kritiku Psychiatrické nemocnice Bohnice, zejména pavilonu 27 (pro 
neklidné pacienty). Požadavky zde publikované lze chápat jako závažný 
apel k dodržování lidských práv. Na druhé straně Psychiatrická 
nemocnice Bohnice se materiály cítí být dotčena. Jak nasvědčují 
přiložené dopisy advokátní kanceláře zastupující psychiatrickou 
nemocnici, celá věc bude řešena zřejmě právní cestou. 

 
K věci se vyjádřilo i vedení Fokusu Praha následujícím prohlášením: 
 
Prohlášení Fokusu Praha k situaci kolem systémových a dalších 

závažných nedostatků, vyplývajících ze stížností lidí a příběhů 
zvěřejněných na stránkách www.neklid.net 

Zveřejněno: 15. duben 2019 
Reforma psychiatrické péče probíhá již od roku 2013 a jde v ní o 

změnu systému péče, v rámci které se vytvářejí nové služby, jako je 
např. Centrum duševního zdraví, transformují se psychiatrické léčebny a 
mění se způsob financování. Fokus Praha se reformy účastní a aktivně ji 
podporuje. Zároveň také podporuje změnu přístupu k lidem se 
zkušeností s duševním onemocněním. Cílem reformy je také zvýšení 
kvality života lidí s duševním onemocněním a ochrana jejich práv. 

V posledních týdnech se na internetu začala z iniciativy Michala 
Štingla objevovat svědectví lidí, pacientů, kteří si z hospitalizací 
v psychiatrických nemocnicích odnášeli šrámy na duši, především po 
nedobrovolných hospitalizacích. Jsme přesvědčeni, že hlas těchto lidí by 
česká psychiatrie měla brát vážně. Smysluplné změny lze provést jen 
tehdy, když se na nich budou podílet pacienti, lékaři a odborníci z řad 
komunitních služeb. Mezi bývalými i současnými pacienty je mnoho 
velmi schopných lidí, kteří se mohou do procesu změn zapojit a být 
velmi prospěšní. 

Lidem, kteří se rozhodli zveřejnit svůj příběh na internetu, fandíme 
v jejich úsilí a oceňujeme jejich odvahu. Vzhledem k tomu, že nejspíš 
čelí velkému tlaku, nabízíme jim prostory pro sdílení a zpracování 
svých zážitků ve svépomocných skupinách nebo i, v případě zájmu, 
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profesionální služby. Nabízíme pomoc s postoupením příběhů 
ombudsmance a vyjednávání s jejím úřadem. 

Ataka psychického onemocnění může výrazně ovlivnit aktuální 
prožívání. To ale neznamená, že svědectví takových lidí jsou 
irelevantní, právě naopak. To bychom ve stejné logice museli odvrhnout 
například svědectví všech obětí ohrožených na životě, protože taková 
situace zasáhne do lidského prožívání s obdobnou silou jako 
psychotická ataka. Mohu svět vnímat v určitou chvíli velmi popleteně, 
vzpomínky na prožitou bolest, stud, ponížení jsou přesto obvykle 
autentické. Bagatelizování jejich zážitků a prožívání odporuje 
modernímu pojetí péče o duševní zdraví i etickému přístupu 
profesionála k pacientovi. Způsob, kterým se bývalí pacienti domáhají 
nápravy, nám může připadat někdy nešikovný nebo nátlakový. Po 
prožitém traumatu a v situaci bezmoci, kdy se těžko dovolávají nějaké 
reakce, se ale není čemu divit. Jsme přesvědčeni, že je nezbytná 
otevřená diskuse založená na vzájemném respektu a úctě – profesionálů 
k pacientům a pacientů k profesionálům, vždyť ti i ti jsou nakonec a 
především lidmi, se stejnými právy, povinnostmi a chybami. A bez 
zpětné vazby nemocných – těch spokojených, ale i těch nespokojených 
– nemáme možnost systém péče a přístup k lidem s duševními obtížemi 
vůbec změnit. Objektivní škály, zobrazovací metody ani rozbory krve 
nám to nikdy v plnosti neřeknou. 

Uvedené příběhy obsahují opakující se motivy, které mohou 
poukazovat jak na individuální selhání, tak na potřebu systémových 
změn. Je potřeba je využít jako zpětnou vazbu, ne se jim bránit a 
zastrašovat. V nedávné době proběhlo hodnocení jednotlivých 
psychiatrických nemocnic nástroji WHO. Výsledky byly koncipovány 
jako neveřejné a slouží výhradně jako zpětná vazba managementům 
jednotlivých nemocnic. Požadujeme proto zveřejnění výsledků šetření a 
konkrétní nápravu systému a stavu v jednotlivých nemocnicích. 

Požadujeme, aby řešení nedobrovolných hospitalizací a používání 
restriktivních opatření bylo prioritou Národního akčního plánu pro 
duševní zdraví, aby Česká republika přijala opatření, která budou 
dostatečně efektivně monitorovat omezování práv v systému 
psychiatrické péče a také případnému omezování dostatečně účinně 
předcházet. 

Mgr. Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha, z.ú. 
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Stručné shrnutí prohlášení 
Nabízíme: 

Prostory pro svépomocná setkávání lidí s příběhy, v ulici Dolákova 
24, Praha 8, po dohodě i jinde. 
Odbornou pomoc lidem, kteří publikovali své příběhy - kontakty na 
služby, především CDZ, najdete na www.fokus-praha.cz . 
Postoupení příběhů Ombudsmance ČR, pokud se tak již nestalo. 
Odborný postoj, který říká, že hlas lidí s duševním onemocněním je 
třeba brát vážně. 
 

Požadujeme: 
Bezodkladné řešení stížností lidí na porušení jejich práv 
v nemocnicích. 
Zřízení institutu ombudsmana v každé psychiatrické nemocnici. 
Zveřejnění konkrétních výstupů a jejich řešení ze Zprávy z mapování 
kvality péče v českých psychiatrických nemocnicích. 
 

Zdroj: https://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/aktuality/301-
prohlaseni-fokusu-praha-k-situaci-kolem-systemovych-a-dalsich-
zavaznych-nedostatku-vyplyvajicich-ze-stiznosti-lidi-a-pribehu-
zverejnenych-na-strankach-www-neklid-net 
 
Text v našem časopise přetiskujeme s ohledem na jeho závažnost 
v plném znění. 

- red - 
* * * 

Dobrý den všem!  
Pokud ještě nejste informováni - na stránkách www.psychiatrie.cz 
je možné se seznámit s výsledky voleb do jedenáctičlenného výboru PS 
ČLS JEP.  
V období 2019 -  22 se stává předsedou prof. Mohr (NUDZ - zvolen 
v roce 2016).  
Předsedkyní v období 2022 - 25 bude MUDr. Simona Papežová.  
Členem revizní komise se znovu stává MUDr. Ondřej Pěč.  
 

V Měsíci bláznovství zdraví  
Martina Přibylová 
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Ve "skupině zapojení uživatelů" při Odborné radě reformy psychiatrie 
působí následující aktivisté: Dana Chrtková, Markéta Vítková, Marie 
Salomonová, Barbora Lacinová, Michal Balabán, dále za rodiče Blanka 
Kašparová - a pak je tam několik profesionálů. 
 

* * * 
 

ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 
Stres může být základní příčinou mnoha onemocnění. Omezuje imunitní 
systém, vyvolá nemoc i bolest v celém těle. 
WebMD (stránky o zdraví) pod pojmem stresu spatřuje toto: «… 
jakákoli změna okolního prostředí vyžadující tělesnou reakci. Tělo na 
tyto změny reaguje na úrovni fyzických, duševních a emočních reakcí. 
Stres je specifickou součástí životní normy. Mnohé události, ke kterým 
kolem nás dochází a mnohé věci, které děláme my sami, vystavují 
organismus náporu. V důsledku vlivu okolního prostředí, vlastního těla 
a myšlení můžeme zakoušet kladné i záporné formy projevu stresu». 
Když jsme přetížení, nemusíme ani hned pomyslet přímo na stres, 
protože ten se dokáže maskovat několika jinými symptomy. 
Uvádíme 9 příznaků způsobených přetížením, kterých si hned 
nemusíme všimnout, nebo je přehlížíme jako nevýznamné maličkosti. 
 
1. Tělesná bolest 
Nenasloucháme vlastnímu tělu, dokud bolest není opravdu silná. 
Vysoká hladina stresu začíná tělo poškozovat. Můžete mít problémy se 
žaludkem, můžete trpět průjmem, pociťovat svalové napětí, bolesti na 
hrudi a zvýšenou srdeční činnost. Začínáte být stále nemocný, objevuje 
se artritida a silné bolesti hlavy. 
Pokaždé, když pocítíte v těle bolest, soustřeďte se na ni. Ignorovat 
takové příznaky nesmíte. Zajímejte se, co se děje. Nejde jen o ovládnutí 
stresu a vyléčení. Akceptovat, uvědomit si, že změny jsou nezbytné, to 
je teprve první krok v boji se stresem. 



7 
 

2. Špatné spaní 
Jakékoli spánkové výkyvy, spánek dlouhý v důsledku vyčerpanosti nebo 
nespavost, musejí být řešeny. Meditace, dieta a zdravá výživa pomáhají 
problémy zmírnit. Musíte však najít příčinu, jít na kořen věci. Trpíte 
snad v noci úzkostmi? Zdají se vám tíživé sny? Každodenní události 
jsou v podvědomí znovu zpracovávány. V důsledku toho můžeme trpět 
nespavostí. Stres brání klidovému stavu mozku. S věkem a měnícími se 
faktory okolí se mění také vzorec našeho spaní, nicméně zůstává 
faktem, že jsme-li přetíženi, je spánek to první, co je zasaženo. 
 
3. Výkyvy tělesné hmotnosti 
Už jste jedli, nebo jste na to zapomněli? Stres vám zpomalí 
metabolismus a v důsledku toho začnete přibírat na váze. Změna chuti 
k jídlu je jistým radarem emočního a fyzického stavu a také toho, v jaké 
jste pohodě. Pokud jste rozrušeni a tělesným projevům nevěnujete 
pozornost, můžete začít hubnout. Jste-li přetíženi, nedostává se buňkám 
dostatečného množství kyslíku. Jídlo, to je energie. To, co tělu 
dodáváme, signalizuje, jak se vyrovnáváme se situací. Jíte příliš mnoho 
sladkostí? Přibíráte. Jíte málo a nepravidelně? Ozve se žaludek a 
začnete hubnout. To, jak se svým tělem zacházíme, je založeno na 
mentální schopnosti bojovat s emocionálními problémy. 
 
4. Neodbytné myšlenky na práci a problémy 
Jestliže nedokážete otázky práce, financí a jiné problémy dát v zájmu 
obnovení rovnováhy na nějaký čas stranou, zmocní se vašeho života 
stres. Mark Twain prohlásil: „Napětí se podobá splacení dluhu, který 
nikomu nedlužíme“. Nemůžete najít řešení problému, dokud si od něj 
nedáte odstup. Jeho věčné omílání a neklid mohou přerůst v psychický a 
fyzický problém. Jestliže ustavičně kontrolujete telefon, emaily a další 
zdroje informací a zpráv spojených s prací, nastal čas podívat se 
důkladně na to, co je ve vašem životě skutečně důležité. Stres vás dusí. 
 
5. Neschopnost posedět na místě 
Neschopnost posedět chvíli na místě je velmi výrazným projevem 
napjatosti a přetížení. Jestliže nedokážete jít na klidnou procházku, 
posedět při meditaci, dělat klidné protahovací cviky nebo jen tak pobýt 
sami se svými vlastními myšlenkami, jste nejspíš ve stavu silného 
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vypětí. Pokud je váš neklid trvalý a nedokážete se uvolnit ani při čtení 
knížky, přišel čas postavit se tomu, co vás nutí vyhýbat se každému 
zklidnění. Někdy je mysl naším největším nepřítelem. Potřebujete 
pomoci se svými strachy a neklidem. Stres může být vyvolán emoční 
nerovnováhou. Všechno, čeho se tolik bojíte a čemu se vyhýbáte, bude 
narůstat, dokud to nepocítíte ve všech částech těla. 
 

Zdroj: www.prokondici.cz/9-signalu-pretizeni 
Vybral Jiří Přáda, dokončení příště 

 
* * * 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 
jen nevidět, jak žebrá poctivec, 
jak dme se pýchou pouhý parazit, 
jak pokřiví se každá dobrá věc, 
jak trapně září pozlátko všech poct, 
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 
jak lidskou slušnost korumpuje moc, 
jak zchromlá vláda na nás bere bič, 
jak umění je pořád služkou mocných, 
jak blbost zpupně schopným poroučí, 
jak prostá pravda je všem jenom pro smích, 
jak zlo se dobru chechtá do očí. 
 

William Shakespeare 
 

Jestliže se člověk hádá s blbcem víc, jak půl minuty, hádají se už dva 
blbci. 

Jan Werich 
 

Vybral: J. Přáda 
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HUMOR 
 
U lékaře: 
„Takže vy nekouříte? No to je škoda, protože kdybyste kouřil, tak by 
s vaší nemocí pomohlo přestat!“ 
 
K čemu mi je chytrý mobil, když mi volají samí blbci. 
 
Manželka se loučí s mužem: „Jdu k psychiatrovi, oběd máš v pračce.“ 
 
Manžel vzrušeně mluví do telefonu: 
„Cože?“ 
… 
„Kdy se to stalo?“ 
… 
„Tak náhle!“ 
… 
„Byl ještě tak mladý, plný sil…“ 
… 
„To je tragédie!“ 
… 
Manželka nevydrží a ptá se: „Co se stalo?“ 
„Kamarád se oženil.“ 

Veselí i po konci Velikonoc přejí 
Přádovi 

P.S.: Kapku vážnosti na konec … 
 
Je smutné jak rychle lidé dokážou zapomenout, když už nic od tebe 
nepotřebují… 
 
Životni síla není síla svalů, je to síla ducha, odvaha v srdci a pokora 
k životu. 
 
Modlitba je telefonát Bohu. 
Intuice je, když Bůh volá vám. 
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Dobře se starejte o to, co se nedá koupit, protože jen to z vás dělá 
boháče. 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z března 
 

1.   Dh1! 
 
Hrozí:   2.   Dxe4 mat 
 
1.   …  Jxc2  2.   Vxf5 mat 
1.   …  Jf3  2.   Vxf5 mat 
1.   …  Kf4  2.   Jg6 mat 
1.   …  g2  2.   Dh2 mat 
(Pozn.: Pěšec na f5 je nepoužitelný. Nesmí vzít dámu, pokud zaútočí na 
e4, ani jej nelze představit, když dáma napadne krále tahem na h2.) 
 

* * * 
 

Když jsem připravoval šachovou úlohu pro minulé číslo, vloudila se 
mi hrubá chyba. Přílohu e-mailu od pana Stanislava Juříčka ze Vsetína 
s novou úlohou jsem odložil do redakčního archivu a redakčně 
zpracoval znovu úlohu z předchozí loňské zásilky. Autorovi jsem se již 
omluvil a činím tak znovu veřejně. 

 
K nové úloze mám také důležitou poznámku – předpokládá se, že bílý 

dosud netáhl ani věží z a1 ani králem. 
 
Nová úloha vychází tedy až nyní. Jak nám pan Juříček napsal, je to 

miniaturka (t. j. počet kamenů musí být max. 7) a složil ji už hodně 
dávno. A vyzkoušet ji mohou úspěšně i čtenáři, kteří by si na těžší úlohu 
netroufli. 

 
Jan K. Bázler 
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Duševní zkratky 

 

Tohle jsi mi dělat neměl 

v rámci duše rozvoje 

trpím víc jak sedm neděl 

a spím téměř ve stoje 

 

tohle jsi mi dělat neměl 

není to jen poznámka 

láska že je soupis neděl 

v rámci šedi pozlátka? 

 

tohle jsi mi dělat neměl 

nejsem sprostý prvok 

i kdybys svý songy nepěl 

mám svůj vlastní tlumok 

 

tohle jsi mi dělat neměl 

nejsem duše zbloudilá 

trpím víc než sedum neděl 

neříkaj mi Kamila 

 
Evka 
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Bílý dá mat druhým tahem (5+5) 
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