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Není větší a hlubší radosti než proměněná bolest.  
 

Tomáš Halík 
 

Zvyšujeme náklad 
 

Klubko v posledních letech náklad spíše snižovalo – důvodem byla skutečnost, že 
jednotlivá čísla jsou distribuována také elektronicky (e-mail, internet) a není nutné je pro 
všechny čtenáře tisknout. Tentokráte jde však o to, aby Klubko mohli více číst i pacienti PL 
Kosmonosy, kteří přístup k výpočetní technice během hospitalizace pochopitelně nemají (a 
pro některé by to ani nebylo vhodné). Klubko tedy bude ve větším rozsahu do PL 
distribuováno ve vytištěné podobě. 

 
Zdravíme srdečně všechny nové čtenáře z řad pacientů. Držíme jim palce v nelehké životní 

zkoušce, kterou právě procházejí. A právě jim k zamyšlení jsme vybrali citát z kázání prof. 
PhDr. Tomáše Halíka, Dr., významného kněze a universitního učitele (v době totality působil 
i jako klinický psycholog). 

 
 

 * * * 
 
Program našich velkých klubů v II. pololetí 2005 v současné době dolaďujeme. 3.9. přijde 

opět „bylinkářka“ paní R. Kopalová. Návštěva na venkově u bývalého pacienta Š.K., i když 
nás zval, zatím opakována nebude (jeho paní čeká další dítě a my bychom mohli přece jen 
přijít nevhod). Představu o dalších klubech už také máme – definitivní znění vyjde v 
Klubku září. 

 
 

Redakce 
 

 
 

Buď požehnáno, léto! 
 

 Jistě souhlasíme s tímto Śrámkovým ohodnocením léta, času dovolených, prázdnin a 
vůbec relaxace po celoroční práci a povinnostech. Každé nové léto nám starším připomene 
studentská léta, kdy prázdniny, léto celé bylo už netrpělivě očekáváno, dělány plány kam 
pojedeme, jak si to co nejlíp užijeme. Jak krásně zpívá ve svém šlágru náš Zlatý slavík K. 
Gott- …léta prázdnin, slunce, pláž!! 
 
 Ano, léto se svým bohatstvím slaďounkého ovoce, svěží zeleniny, jež nám všem dává 
mobilizující látky pro náš organismus, mnohdy oslabený dlouhou zimou a náročným 



předjařím, je vpravdě tím kouzelným časem, který nás vrací do dob bezstarostnosti a 
šťastných dnů mládí. Navštěvujeme poklady našich kulturních památek, hrady a zámky a 
vracíme se do dob, které nás budou vždy okouzlovat.  
 
 Léto-je to opravdu magické slovo- každý z nás si pod ním představuje něco jiného, ale 
všichni, to je bezesporu, se na něj moc těšíme.Obšťastňujme svou duši a posilujme tělo, ať už 
jsme u moře či na chatě nebo si užíváme jen tak doma času volna. Pořádně v době léta 
načerpejme tělesných i duševních sil, abychom pak zase mohli naplňovat dny svou prací, či 
uskutečňovat své plány a cíle, které jsme si dali počátkem roku. To, co nám vše dá léto nám 
většinou nedá jiné roční období, i když kouzlo má i jaro, podzim i zima. Každé roční období 
má své priority, ale léto jasně hraje v symfonii roku prim! Tedy, buď požehnáno léto!! 
 
 

Marie Ritterová 
 

Rehabilitačně-rekreační pobyty 
 

Letošní tradiční rehabilitačně-rekreační pobyt se konal ve dnech 26.7. až 1.7., tentokráte 
v Janově nad Nisou (přesněji řečeno v Loučné mezi Janovem a Jabloncem). Nebudeme zde 
provádět hodnocení pobytu – to je námětem následujícího článku, naopak bychom chtěli 
získat co nejobsažnější zpětnovazební informaci od Vás všech (ať se našich pobytů účastníte 
pravidelně, příležitostně nebo vůbec ne a ať jste našimi řádnými členy, příležitostnými 
návštěvníky nebo jen potenciálními budoucími kamarády). A proto 

 
vyhlašujeme ANKETU o rehabilitačně-rekreačních pobytech. 
 
Chceme co nejvíce znát vaše názory na podobu pobytů - nynější i budoucí. Co se vám líbí 

a nelíbí? Co lze zlepšit v organizaci? Jak řešit optimální poměr mezi svobodou jednotlivce a 
řádem nutným pro chod celku? (Jinými slovy: čím má být náš pobyt podobný obyčejnému 
turistickému zájezdu a čím se má od něj lišit?) Jaké máme zaujímat stanovisko k zájemcům o 
individuální program – neměli by být raději nějak vtaženi do kolektivu? Nezůstávají stranou 
„nováčci“, kteří na pobyt přijeli poprvé? A zase z jiného soudku: nepotřebují naše pobyty 
nějaký nový nápad, nový impuls? A když ano, tak jaký? 

 
Napište nám (nebo sdělte ústně) své názory, třebas i anonymně, vaše soukromí bude 

respektováno. Pokud by tato anketa přerostla ve veřejnou diskusi na stránkách Klubka, bude 
jen dobře. Těšíme se na vaše náměty. 

 
Jana Matějíčková za Denní sanatorium 

RNDr. Jan Bázler za radu pobočky 
 

 
      PO ROCE ZASE SPOLEČNĚ 
 
   Letošní pobyt se velmi povedl, jak jsme se shodli při závěrečném hodnocení. Prožili jsme 
ho poslední červnový týden v Jizerských horách. Ubytováni jsme byli v penzionu Loučná 
v Janově, kde jsme každý den zahajovali po snídani a někteří i po rozcvičce komunitou. 
Naplánovali jsme si vždy program dne, počasí nám přálo a tak jsme postupně během týdne 
nachodili několik desítek na pěších túrách v krásné přírodě. Podívali jsme se k nádrži s pitnou 
vodou, na vodopády Jedlová, na rozhlednu Královku i na další zajímavá místa. 



 
   Paní kuchařka nám připravovala chutné jídlo na oběd i k večeři, správce byl většinou 
vstřícný a tak nám ke spokojenosti nic nechybělo. Mohli jsme využívat hřiště na tenis i 
volejbal a tak získávat fyzickou kondici, kterou si asi nejvíce zlepšili Vlastík s Pavlem, kteří 
sebou měli kola. Jídelna posloužila večer jako společenská místnost. Při přípravě večerního 
klubu jsme se střídali. Asi nejvíce legrace jsme zažili při slovní hře, kdy jeden z nás měl 
uhodnout název písně, který jsme se snažili skrýt ve vtipných větách. Ivan výborně uváděl i 
obdobu soutěže o Superstar a úspěch mělo i setkání s kameny, které vedla Jana s Martinou, 
kdy jsme poznávali i sebe sama.  
 
   Návštěva nedaleké sklárny byla velmi zajímavá. Měli jsme možnost vidět skláře jak tvoří 
své krásné výrobky a tak jsme využili možnosti zakoupit sklo pro své blízké a přátele. Nutno 
ještě napsat, že děti, které byly s námi, téměř vůbec nezlobily, tradičně nejvíce přispěli 
k dobré náladě Jirka s Honzou. Bezproblémová cesta autobusem tam i zpět byla už jen tečkou 
vydařeného pobytu. 
 
 

Pro Klubko zaznamenal David 
 
LETNÍ PŘÍDĚL HUMORU 
 
Jenom žádnou paniku, uklidňuje lékař pacienta, tuto operaci už jsme prováděli nejméně 
třicetkrát. Jednou se musí povést. 
 
Ženo otevři! tluče na dveře opilý manžel. 
Neotevřu! ozve se manželka. 
Dobře, ještě mi řekni, že nejsi doma, a já se otočím a půjdu zpátky do hospody. 
 
Povídá manželka v kině polekaně svému muži: 
Ten pán vedle mne mě pořád bere za ruku. 
Neboj se, až rozsvítí, přestane. 
 
Víš proč mají komunisté za symbol třešně? 
Protože vedou sladké řeči. 
 
Posloupnost katastrof světového významu: 
Hirošima 45 
Černobyl 86 
Windows 95 
 
Co se vám stalo? ptá se policajt ležící ženy na vozovce. 
Ale nic, držím manželovi místo k zaparkování. 
 
Hádají se tři kluci, kdo má nejmenšího dědečka. 
Povídá první: To můj dědeček projde pod stolem, aniž by se sehnul. 
Ten druhý povídá: To nic není, to můj dědeček projde pod postelí, aniž by se sehnul.  
A ten třetí povídá: Já už žádného dědečka nemám, protože se zabil 
v angličáku. 
 
Ve škole si žáci vzájemně stěžují na své otce, kteří nejsou žádní hrdinové, ale strašpytlové. 



Honzík říká: Kluci můj táta, ten se vám tak moc bojí bouřky, že když v noci zahřmí, tak se 
schová pod peřinu i hlavu si přikryje a nevyleze, až je po bouřce. 
To vůbec nic není, můj táta, ten se tak moc bojí bouřky, že při ní vleze do skříně a je tam ještě 
nejméně půl hodiny po bouřce. 
Karlík ale trumfne oba své kamarády: 
Včera když začalo pršet a bouřit, máma, ta byla na noční směně v pekárnách, tak se otec tolik 
bál, že se šel schovat k sousedce do prvního poschodí. 
 
Dohadovali se tři, jaké národnosti byl Adam. 
Francouz tvrdil, že francouzské, protože jedině Francouze napadne taková móda, jako je 
fíkový list.  
Angličan uvedl, že o původu gentlemana, který kvůli ženě obětuje své žebro, nemůže být 
pochyb.  
Čech na to pravil, že ten, kdo dokáže jíst kyselá jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, že 
je v ráji, nemůže být jiné národnosti než české. 
 
Na pláži: 
Jak jsi to dokázal udělat takový krásný hrad z písku? 
Smísil jsem ho s vodou. 
 
 

Krásné léto všem přejí 
Přádovi 

 
 

DOPIS Z FOKUSU PRAHA 
 
Rádi bychom Vás informovali o konání Týdnů pro duševní zdraví (TDZ) , které 

proběhnou v Praze i celé České republice v termínu 10.9.- 10.10.2005. 
Dovolte, abychom Vám TDZ 2005  trochu představili. 
15. ročník TDZ proběhne v různých městech naší republiky.  Všechny akce chtějí 

přispět k větší informovanosti veřejnosti o problematice duševně nemocných a o aktivitách 
organizací působících v oblasti  péče o duševně nemocné i aktivitách dalších neziskových 
organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. V ČR není problematika duševního zdraví 
a nemoci dostatečně známa, resp. veřejnost má různé mylné představy týkající se jak 
duševních nemocí, tak i možností a způsobů léčby.   

Obsahem TDZ 2005 v Praze budou  akce odborné (konference, semináře o 
nejrůznějších aspektech problematiky péče o duševní zdraví), stejně jako osvětové a kulturní 
akce, které zprostředkovávají pohled duševně nemocných na svět, na život, jejich tvůrčí 
schopnosti a schopnosti komunikace s „běžným světem“ – výstavy výtvarných děl duševně 
nemocných autorů, koncerty, divadelní představení,  workshopy, dny otevřených dveří 
v různých zařízeních. Nedílnou součástí TDZ je  např. festival „ Babí léto“ v Psychiatrické 
léčebně v Bohnicích. 
 
Hlavními pořadateli jsou: Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné, UNIJAZZ,  
Česká asociace pro psychické zdraví. 
za podpory: ministerstva kultury ČR, ministerstva zdravotnictví ČR 
 
Program TDZ 2005,  jakož i ostatní informace najdete průběžně na: www.tdz.cz
 

http://www.tdz.cz�


Další informace můžete získat ve Fokusu Praha, 
Mgr.Ivana Síglerová- public relation 
Tel: 777 080 237 fax:233 551 205, e-mail: siglerova@fokus-praha.cz 

 
Největší Čech – jak to vidíme my 

 
Hlasování o Největšího Čecha rozvířilo veřejné mínění. I my na našem rehabilitačně-

rekreačním pobytu jsme uspořádali naše vlastní hlasování. Účastníkům byly položeny dvě 
otázky: 

1) Koho z deseti finalistů považujete za Největšího Čecha ? 
2) Kdo z těch, kdo se do finále už neprobojovali, by si to byl býval zasloužil nejvíce? 
V odpovědi na první otázku obsadili první místo rovnými 3 hlasy 
 J. Á. Komenský 
 T. G. Masaryk 

druhé místo rovnými 2 hlasy 
 A. Dvořák 

V. Havel 
 J. Hus 
a všichni ostatní finalisté (K. Čapek, Karel IV., B. Němcová, J. Werich, J. Žižka) dostali po 
jednom hlasu. Žádný z finalistů neskončil bez jediného hlasu. 

Odpovědi na druhou otázku byly rozmanitější. Pouze J. Heyrovský a V. Klaus dostali více 
než jeden hlas – oba po dvou. Z těch dalších padly návrhy na B. Smetanu, I. Hlinku, K. 
Havlíčka-Borovského, M. D. Rettigovou, K. H. Máchu, E. Holuba, svatého Václava a naší 
terapeutku Janu Matějíčkovou – všichni po jednom hlasu. A jeden hlas dostal i legendární J. 
Cimrman. 

-red- 
 * * * 
 
Více informací o Mladé Boleslavi a jejím okolí najdete na webových stránkách našeho 

města: 
http://www.mb-net.cz
 

 
 

Staré škodovky se předváděly v Bruselu 
 

Kolona veteránů sestavená ke stému výročí výroby automobilů v Mladé Boleslavi dorazila 
18. července do Bruselu. Stará česká autíčka se motala na náměstí Sablon, na historickém 
Velkém náměstí, než odpočívala u kamarádů v muzeu Autoworld, jednom z největších 
shromaždišť veteránů v Evropě. 

Šéfka muzea Škodovky v Mladé Boleslavi Margit Adamová vyložila, že pětice stařečků 
plus doprovodná vozidla jsou na cestách 11. den. Po Polsku, Německu a Belgii je čeká ještě 
Anglie, Francie, Itálie, Rakousko a Slovensko. Celkem 5000 kilometrů po vlastní ose a 
hlemýždím tempem - rychlost nepřesahuje 50 kilometrů v hodině a denní porce tři sta. 

Přesto se dnes nejstaršímu vozu Laurin-Klement z roku 1923 poškodil výfuk, takže místo 
courání po Bruselu musel do opravny. Belgická firma d'Ieteren, výlučný dovozce škodovek, 
ho však promptně nahradila daleko starší "laurinkou", vozíkem z roku 1905, která zdobí její 
bruselské muzeum. 

http://www.mb-net.cz/


Zástupce d'Ieterenu Philippe Casse ostatně ČTK řekl, že škodovky měly v Belgii vždycky 
dobrý zvuk, i v nejhorších časech. Jejich podíl na trhu se dokonce vyšplhal před 25 lety na pět 
procent; dnes činí dvě procenta. Považuje za důležité lidem předvádět veterány z různých dob, 
aby si uvědomili mladoboleslavský um a tradici. "Vyvolává to daleko silnější pouto ke 
značce, prohlubuje to důvěru," uvedl. 

Podle Adamové mají zatím škodovácké výtvory na cestách úspěch. Lidé mávají, při 
zastávkách auta fotí, obdivují. Jedenáctičlenný tým nabízí vyjížďky novinářům, aby se trochu 
naklepali. V albu fotek z cest budou ovšem chybět autíčka na pozadí panoramatu evropských 
institucí - Schumannovo náměstí, kde měla být důležitá zastávka, zaplnily traktory 
rozzlobených pěstitelů cukrové řepy, od zbytku města ho odřízly policejní zátarasy 

-k- 
Zdroj: Zpravodajství ČTK, 18.7.2005 

 
Řešení šachové úlohy z června 
(tentokráte ne zcela jednoduché): 
 
1.  Vc3 (hrozí 2.Vc1 mat) 
 
1...  Db4+ 
2. Vc4+ Db2 
3. Vc1 mat 
alternativně 
1...  Db8+ 
2. Vc7+ Db2 
3. Vc1 mat 
alternativně 
1...  Dd2+ 
2. Ve3+ Db2 
3. Ve1 mat 
alternativně 
1...  Df2+ 
2. Vf3+ Db2 
3. Vf1 mat 
alternativně 
1...  Dh2+ 
2. Vg3+ Db2 
3. Vg1 mat 
alternativně 
1...  Se4 
2. Vc1+ Sb1 
3. Jc2 mat 
 
 
Zdroj: H. Tuxen, Tijdschrift KNSB1928 
 

 
 
 

 



 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262 
Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
(z finančních důvodů bude používán v omezeném rozsahu)) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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