
číslo 7 – červenec 
ročník XXI. (2020) 

 

 
 
 

Nade všechny národy je lidství! 
 

přísloví původních obyvatel Havaje 
oblíbené motto Miloslava Stingla 

†11. 5. 2020 

2 
 

MÍSTO KOMENTÁŘE 

Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo... 
Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby 

sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac záleží... 
Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby 

bol pobyt v nej pre nás taký vzácny... 
Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba 

zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili 
fungovať... 

Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto 
chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní... 

Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí 
sú nepostrádateľní... 

Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba 
zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať... 

Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a 
s kýmkoľvek chceme a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si 
uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť... 

Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, 
preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si 
nemôžeme kúpiť... 

Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali 
sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam 
netkvie naša krása... 

Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto 
chorobu, aby nás niečo miniatúrne čo ani nevidno dokázalo skrotiť, dať 
nám príručku a trochu pokory... 

Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho 
tak strašne veľa naučiť a pochopiť čo je v živote najdôležitejšie. 

Dostali sme chorobu ušitú na mieru... Asi sme ju ako ľudstvo naozaj 
potrebovali... 

Zdroj: M. K., Slovensko 
Vybral Jiří Přáda 

Grafická úprava: redakce, ponechán jazyk originálu. 
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K PROBLÉMU STIGMATIZACE 
 

Totální schíza 
 

Léčím se se schizofrenií. Někdo se možná bude divit, ale nejsem vrah. 
Mezi lidmi trpícími touto nemocí není víc vrahů než mezi běžnou 
populací. U někoho se nemoc hned neprojeví. Nastoupí do práce. Kvůli 
onemocnění si mnoho nevydělá, a když mu přiznají důchod, je velmi 
malý. 

Pamatuji si, jak to vypadalo na příjmu v nemocnici. Dlouhá chodba po 
deseti pokojích. Na jednom pět šest lidí. Povlečení děravé. Pro dlouhé 
plné oddělení tři toalety, jedna sprcha pro ženy i pro muže pouze se 
závěsem. 

Myslím si, že člověk by měl znát svou nemoc. Při prvních příznacích 
nemoci by měl ihned vyhledat lékaře. Přála bych si víc nadací pro nás. 

Co mě mrzí, jako každého člověka takto nemocného, je přístup médií 
a "moderní" společnosti k nám. Když musíte mlžit pokaždé, když se vás 
někdo zeptá, s čím se léčíte? 
 
Pozn. red.: Autor úvahy je redakci znám. Možná by se odborník z oboru 
psychiatrie, psychologie nebo sociologie vyjádřil zevrubněji a přesněji, 
ale pro naléhavost tématu otiskujeme text doslova pouze s korekturami 
pravopisu. 
 

* * * 
 
AKTUALITY 
 

Paní Mgr. Hana Goldmanová, vedoucí pracovní rehabilitace ve 
FOKUSu Ml. Boleslav, vede nyní také tým sociální rehabilitace – case 
management, chráněné bydlení, podpora v samostatném bydlení, 
podporované zaměstnávání (stručně terénní tým). 

Úplný seznam zaměstnanců FOKUSu a kontaktní údaje jsou na našich 
webových stránkách. 
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Národní rada osob se zdravotním postižením nyní uzavírá návrh 

nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2021–2025. 

Je ho cílem pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob 
se zdravotním postižením. 

V minulosti bylo vypracováno, vládou schváleno a realizováno již šest 
Národních plánů, které formulovaly a nastavovaly politiku státu 
ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a ve kterých byla 
stanovena důležitá konkrétní opatření. 

 
Přestože většina úkolů obsažených v doposud realizovaných 

Národních plánech byla splněna, zůstává i nadále řada otevřených a 
nedořešených témat, která se přímo dotýkají života jednotlivých 
skupin osob se zdravotním postižením. 

 
Nejrozsáhlejší část návrhu nového plánu zahrnuje výčet 17 

strategických oblastí podpory osob se zdravotním postižením, například: 
Přístupnost informací a služeb veřejné správy, Mimořádné události a 
krizové situace, Nezávislý život, Rovnost před zákonem a přístup 
ke spravedlnosti, Zdraví a zdravotní péče, Rehabilitace, Zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, Posuzování zdravotního stavu pro 
jednotlivé subsystémy sociálního zabezpečení, Participace osob se 
zdravotním postižením a jejich organizací na politickém a veřejném 
životě, Přístup ke kulturnímu dědictví, účast na kulturním životě a 
sportovních aktivitách. 

Text vznikl v pracovní skupině, kde byla přítomna jednotlivá 
ministerstva, NRZP ČR, SONS (Sdružení pro ochranu nájemníků), 
SNN ČR (Svaz neslyšících a nedoslýchavých) a další představitelé osob 
se zdravotním postižením. 

 
-red- 

Zdroj: Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
www.nrzp.cz 
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ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 

Jak pečovat o duševní zdraví 
 
Připomeňme si pár rad, jak pečovat o své duševní zdraví aneb jak 
zvládat stres a být spokojenější nejen v práci. Duševní zdraví je 
důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit 
stejně tolik jako o zdraví fyzickém. 
 
1. Hýbej se - 30 minut denně sníží riziko vysokého krevního tlaku až o 
30 % 
 
Každý den si najdi čas na alespoň krátkou procházku, kterou můžeš 
spojit třeba se sběrem odpadků - a to je dvojitá výhra - pohyb a péče o 
životní prostředí. 
 
2. Jez zdravě; jsme to, co jíme 
     Kávu ano, ale s mírou. Výzkumy ukazují, že káva má mnoho 
pozitivních účinků na náš mozek a jedním z nich je určitě dobrá nálada. 
Pij max. 2 šálky kvalitní kávy denně. Pití více jak 3 šálků kávy může u 
některých lidí vyvolat pocity úzkosti, nesoustředěnosti, nespavost a 
zvýšený krevní tlak. 
     Jez pomalu a s chutí. Během jídla bychom měli jíst dostatečně 
pomalu. Nadměrná rychlost tělo okamžitě katapultuje do stresového 
stavu. Ve stresu dominuje sympatikus - ta část nervového systému, která 
je zodpovědná za to, že se ve vypjatých chvílích bráníme, útočíme nebo 
utíkáme. Pokud v tomto stavu jíme, doplácí na to náš trávící systém, 
který v tu chvíli není ani zdaleka schopen naplno fungovat. 
 
3. Zpomal a 10 minut nic nedělej - krátkodobý odpočinek ti zvýší 
koncentraci a zklidní mysl 
     Odlož telefon, zvedni hlavu a rozhlédni se, co je vlastně kolem tebe 
nebo venku za oknem. 
     Zkus různá např. dechová cvičení. 
 
4. Ber život s nadhledem - smích uvolňuje napětí, zvyšuje energii, 
zlepšuje vztahy a chrání srdce před kardiovaskulárními onemocněními. 
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     Pokud máš děti, vnoučata, synovce, neteře … pozoruj je a nauč se 
radovat z maličkosti jako oni. 
 
5. Nepodceňuj spánek - více spánku = menší riziko rakoviny prostaty, 
prsu, infarktu anebo Alzheimerovy nemoci 
     Dopřej si alespoň 7 hodin kvalitního spánku denně. 
     Minimálně hodinu před spánkem se vyvaruj modrému záření 
monitorů a mobilních displejů. 
 
6. Zkus být alespoň na chvíli mimo připojení na mobilní sítě (odborně 
řečeno off-line)  - zlepší se ti pozornost, spánek a i vztahy s lidmi 
     Při dobrém jídle s přáteli anebo při pracovním setkání si nech 
telefon v tašce či kapse. 
 
7. Zapomeň na tzv. multitasking, nedělej více věcí najednou - náš 
mozek se dokáže v daný moment zaměřit jen na jednu věc, proto tím, že 
budeš dělat méně, vlastně získáš víc 
     Vyhraď si čas na danou aktivitu (např. když odepisuješ na e-maily, 
nedělej nic jiného). 
 
8. Vzdělávej se - učením se vytvářejí nová nervová spojení, a tím se 
mozek udržuje v dobré formě 
     Uč se cizí jazyk. 
     Věnuj se koníčku, na který jsi doposud neměl čas nebo odvahu. 
 
9. Dělej něco pro ostatní - alespoň jeden dobrý skutek anebo milé gesto 
týdně, vede k větší životní spokojenosti 
     Poděkuj někomu v tvém okolí za něco, co pro tebe dnes udělal. 
     Každý den si napiš alespoň jednu věc, za kterou jsi vděčný/á. 
 
10. Udržuj dobré vztahy s lidmi kolem tebe! Je to zaručený lék na 
dlouhověkost a kvalitně prožitý život 
 
     Zavolej někomu, s kým jsi se dlouho neviděl/a. 

-red- 
Zdroj: Škoda Auto, a. s., upraveno a zkráceno 
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VÝSTRAHA 

 
Opět varujeme (a byli bychom doopravdy neradi, kdyby to naši čtenáři 

považovali za obehranou písničku) před různými podvodníky, kterým se 
říká „šmejdi“ (ovšem ukazovat na ně konkrétně se veřejně moc nesmí, 
tzv. „formální právo“ a potom i „nezávislý soud“ může být na jejich 
straně). 

 „Šmejdi“ rozšířili, jak jsme už psali v květnu, svůj sortiment nekalých 
praktik o zaručené léky, předražené roušky a desinfekční prostředky 
apod. 

 K jejich metodám patří krátké telefonní hovory, třeba zrovna na Váš 
mobil. Naleznete nepřijatý hovor z neznámého čísla a nakonec platíte ze 
svého tarifu, když naivně zavoláte zpět, za nevyžádanou a téměř jistě 
podvodnou nabídku. K arzenálu zbraní „šmejdů“ patří i představení se 
pod jménem úplně jiné firmy, třeba banky nebo seriózního distributora 
energie. Časté bývá i nestydaté lhaní, že „už jsem s Vámi jednou 
hovořil“. Nelamte si hlavu přemýšlením, s kým jste hovořili, a hovor 
ihned ukončete, mohli byste trpce litovat, kdybyste naletěli. 

 Na internetu si můžete celkem snadno „prolustrovat“ neznámé číslo 
telefonu (třeba na www.muzutozvednout.cz). Až příliš často tam najdete 
opakované varování před dotěrou. 

 
Redakce 

* * * 
 
REGION 
 
Klaudiánova nemocnice před několika týdny zahájila výstavbu nové 

výdejny léků. Nové prostory vznikají v nevyužívaném vnitrobloku mezi 
hlavní spojovací chodbou a chodbou do nové interny. Vstup sem bude 
původní kanceláří dobrovolnického centra. 

red- 
Zdroj, podrobnosti a fotografie: www.mb-net.cz 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Poselství Karla Gotta. 
 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a 

slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. 
Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s 
bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… 

Jaká postel je nejdražší na světě? Ta nemocniční. 
Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro 
vás bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by 
za vás nesl vaši nemoc. Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu 
jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty: A tou je 
život. Když jede člověk na operační sál, uvědomí se, že existuje jedna 
kniha, kterou má ještě dočíst: Kniha zdravého života. 
Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, bude každý z nás 
jednou čelit dnu, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší rodině, 
lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe 
rádi a s láskou opatrujte ostatní. Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy 
jste ještě zdraví… 

Zdroj: internet 
Vybral: Jiří Přáda 

 
* * * 

 
HUMOR 

 
Chlápek ve školce: 
„Dobrý den, přišel jsem si pro dítě.“ 
„Dobře. A které to je?“ 
„A není to jedno? Stejně ho zítra ráno zase přivedu.“ 
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Baví se dva manželé v pátek odpoledne. 
Muž: „Lásko, uděláme si pěkný víkend.“ 
Žena: „Ano, zlato!“ 
Muž: „OK, uvidíme se v pondělí!“ 
 
„Maminko, to opravdu všechny pohádky začínají ‚Bylo, nebylo‘?“ 
„Ne, beruško… Některý začínaj ‚Promiň, že jdu pozdě, zdržel jsem se 

v práci.“ 
 
Maminka veze Pepíčka do školy. 
„Mami, jak to, že jsme dnes nepotkali žádné hlupáky, dementy, 

magory ani žádné ženské za volantem?“ 
„Víš Pepíčku, ti všichni jezdí, jen když je za volantem taťka.“ 
 
 

Čtenářům přejí dobrou náladu, a to i tehdy, když zdraví pozlobívá 
 

Přádovi 
 

* * * 
 

P.S.: ZRNKA MOUDROSTI 
 

Nebolí tě záda, ale tíha, kterou nosíš. 
Nebolí tě oči, ale nespravedlnost, kterou vidíš. 
Nebolí tě hlava, ale myšlenky, které v ní máš. 

Nebolí tě krk, ale zaseknuté slovo v něm. 
Nebolí tě žaludek, ale to, co umíš těžko strávit. 

Nebolí tě játra, ale hněv, který se v nich hromadí. 
Nebolí tě srdce, ale nedostatek lásky. 

 
Zdroj: Facebook 
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Sojka nad zemí létá 

Za úsvitu o lásce 

Citu plná ti šeptá 

 

Komu jsi šeptal  

Předtím se neptá 

 

Na louku dopadl stín 

Položil hlavu na můj klín 

 

Den se ptal zda je posledním 

Ptal 

Smál se než se rozvlykal 

 

Tím pláčem lkal a lkal 

S ptáčkem vyletěl do skal 

 

Ty skály se drolí 

Ach ne bolí 

Zuzka 
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Řešení úlohy „Mosty“ z květnového čísla 

 
-red- 

* * * 
 
 

S potěšením děkujeme 
 

za všechna blahopřání k našemu sňatku 
 

Lenka a Jan Bázlerovi 
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Znáte světovou literaturu? 

 
Dnes pro Vás máme kvízovou otázku, zdánlivě těžkou, ale lehčí o to, 

že jde o žánr obecně známý – detektivky, které čtou i ti, kteří jinak o 
knihu nezavadí. 

 
Takže se ptáme: Která postava ze světoznámých detektivek je 

vysloužilý voják z války v Afghánistánu? 
 
Dejte si ale pozor, v Afghánistánu se válčilo velmi často a nejen 

v nejmodernější době. 
- red - 
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Jan Bázler, Andrea Tolnayová 
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