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ročník VI. 
 
 

Devět desetin moudrosti spočívá v tom, 
být moudrý včas.  

Marcus Tulius Cicero 
 
 

Víme, co chceme ?!? 
 

 V životě člověka jsou chvíle, kdy se zmítá v rozporech a protichůdných přáních a neví, 
jak z té změti ven, neumí si ujasnit, co chce a co může postrádat. V nemoci, hlavně v duševní 
nemoci, je tento stav mysli většinou takový, jak popisuji. V okamžiku, kdy nemoc ustupuje, 
její silné nápory se zklidňují, už lze si začít pomalu ujasňovat co chci a co nechci ve svém 
životě udělat. I pro zdravého je někdy velmi těžké se v sobě vyznat, někdy člověk současně 
chce a zároveň odmítá tu samou věc. Jde o to prolomit kruh, jít po přímce vpřed a vytrvat ve 
svém úsilí. Cesta kupředu je často dlážděna moc tvrdými kostkami, ale ten, kdo už se naučil 
zapojovat vůli, své schopnosti rozumové a má snahu něco pro sebe udělat, ten už je na té 
správné straně. V čase kdy už víme, co chceme docílit, to už je první stupeň ke trůnu vítězství, 
pak ještě nasadit síly a vytrvat a cíl je dosažen. Je to většinou strastiplná pouť překážkami, ale 
vše si musíme zasloužit, bez toho to nepůjde. I ledacos musíme obětovat v uskutečňování 
svých vytýčených cest a snah.  
 
 Snad jen, abychom nezapomněli při svém pochodu na ideály z mládí, je naplnit, to je 
také velmi obtížné během života, o to víc cennější a bohatší pak jsme a cítíme se spokojenější 
a šťastnější. Spokojen a šťasten touží být určitě každý. Neboť právě ideály z mládí jsou tou 
jasnou vůdčí hvězdou na našem  leckdy  podmračeném nebi. 
 
 
 

   Marie  Ritterová 
 

Z naší pobočky i z ústředí 
 

Celorepubliková porada, která byla plánována na 13. října v sídle pobočky Praha ve 
Zvonařově ulici, byla odložena na neurčito kvůli onemocnění obou delegátů z Ostravy. O 
náhradním termínu budou účastníci za naší pobočku neprodleně informováni, jakmile bude 
dohodnut. 
 

* * * 
 

Mladoboleslavský deník uveřejnil článek o práci naší pobočky dne 27. října. Je to pro nás 
zásadně důležité, aby o nás věděli naši potenciální budoucí členové. Tématem článku je i tolik 
potřebná destigmatizace duševně nemocných. Ti, kdo chodí pravidelně do klubovny, byli včas 



upozorněni Marií (ta vše zařídila), kdy článek vyjde, a mohli si příslušné číslo zakoupit. 
Ostatní odkazujeme na městskou knihovnu. 

 
* * * 

 
Valná hromada Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví se uskuteční 8. listopadu. Celou 

ČSDZ (tedy nejen pobočku Mladá Boleslav) zde bude zastupovat RNDr. Jan Bázler, 
organizaci Kolumbus Mgr. M. Balabán. Protože funkcionáři mají rotovat, zvažujeme, aby 
v CRPDZ nás příště zastupoval člen z jiné pobočky. 

 
* * * 

 
Ač to není populární akce, zveme všechny členy a příznivce na brigádu – úklid klubovny. 

Sledujte nástěnku. 
 

 
 
Z REGIONU 
 
 

Podnět k trestnímu stíhání, který před několika měsíci podal na primátora Mladé Boleslavi 
poslanec Vidim (ODS), byl odložen.  Vyšetřovatel neshledal důvody pro zahájení trestního 
stíhání, konstatoval, že primátor S. Kvaizar (sdružení nezávislých kandidátů) nejednal 
protiprávně a nepoškodil zájmy města. 

 
 * * * 
 
31. října hrál Fotbalový klub Ml. Boleslav s Příbramí bez branek. 6. listopadu hostí na 

svém hřišti SIAD Most. 
 
 * * * 
 
Po úspěšném návratu na tratě mistrovství světa s týmem Škoda Motorsport během nedávné 

Britské rallye se Colin McRae i jeho navigátor Nicky Grist znovu vracejí za volant tovární 
Fabie WRC 05. Zúčastní se závěrečného podniku letošní sezony, Australské rallye (10. – 13. 
listopadu). 

  
 * * * 
 
Během oslav 28. října se uskutečnil na náměstí Republiky v Mladé Boleslavi pietní akt 

spojený s odhalením sousoší prvních prezidentů T.G. Masaryka a E. Beneše. Pomník byl 
vytvořen v dílně hořického sochaře Romana Richtermoce. Na akci se podílela významně i 
Československá obec legionářská a přítomen byl předseda poslanecké sněmovny L. Zaorálek. 
 

Zdravé město Mladá Boleslav připravilo anketu, která se bude ptát lidí především na 
dvě základní otázky: Záleží vám na našem městě? Jste spokojeni se životem v našem městě? 
Každý, kdo odpoví na anketní otázky, pomůže vyjádřením svých názorů zmapovat, jaká je 
spokojenost občanů se životem ve městě, co by zlepšili, jaké jsou podněty pro to, aby bylo 
naše město krásnější. Anketní dotazování započne v pondělí 7. listopadu, mělo by být 
zakončeno do konce listopadu a vyhodnoceno do konce letošního kalendářního roku. A kde se 



s anketními dotazníky můžete setkat? Na ulici se lidí budou ptát studentské dvojice, lístky 
budou k dispozici na školách, v informačním středisku, v knihovně, v domech s 
pečovatelskou službou, na našich internetových stránkách. Anketa nabízí anonymitu. Anketní 
lístek toho, kdo se rozhodne uvést jméno a kontakt, postupuje do slosování o ceny. 

Více informací o anketě a o Mladé Boleslavi a jejím okolí najdete na webových 
stránkách našeho města: 

 
http://www.mb-net.cz

 
* * * 
 

Dle našich neoficiálních informací si v Mladé Boleslavi vyžádala mentální anorexie 
další oběť. Následující e-mailová adresa je kontaktem na občanské sdružení ANABELL, které 
se zabývá svépomocí nemocných mentální anorexií a bulimií: 

 
jana.sladka@anabell.cz

 
Pacienty s poruchami příjmu potravy uvítáme rádi i mezi návštěvníky našeho klubu, i když – 
přiznáváme upřímně – s jejich problémy zkušenosti dosud nemáme. 

Rada pobočky ČSDZ, Mladá Boleslav 
 
 
 
 

Kontrast dvou odlišných bytostí 
 
 
Jak bytost dona Juana bez smilstva  
žije si ten mladý pán. 
Je můj přítel, zdali ? 
Archetyp má zachován. 
Však nevím, či slepý je k těm, 
co ho mají rádi. 
Je mladý, zatím Bohem zachován 
a snad je jím i milován. 
Doufejme ! 
Pak rád má svou sklenici piva, 
občas s kumpánem vypitou. 
A heavy metal k tomu 
si zajistí svou výplatou. 
Jinak jak osamělé srdce žije, 
má ho snad v bodláčí umístěné, 
nepřístupný ve svém konání. 
Snad tím trnem  
nebude navždy vše porušeno. 

 

http://www.mb-net.cz/
mailto:jana.sladka@anabell.cz


I.N.   
 

 
 
 
 

Fabrika 
 
Pan projektant sedí za svým stolem. 
Proč hádat se s šéfem ? Tento faul nepovolen. 
On však dává rány pod pás stále – 
nervy projektantovy mají často namále; 
proč trápit se mám v práci, žiju sám, nemám rodinu, 
budu bezdomovcem, dostanu vyhazov na hodinu. 
Proč lidi nevěří v Boha a nejsou společenským týmem ? 
S láskou a dobrem přec dokážou víc, 
tak přece pryč se satanem. 
Však nejsou to hříchy jen satanovy, 
to dědičný hřích kazí dobrou vůli. 
Neumíme žít v přepychu, stereotyp brání žití. 
Pryč s hříchem, ať chcípne hříšné bytí. 
Poslední soud ve své slávě je připraven, 
pak začne nové, lepší žití. 
Už nebude člověk emocemi znaven, 
i já, hříšník, jsem už připraven. 
Pokání a odpuštění čeká tebe znova, 
tato láska přijde s nebes shora. 
 
 
      I.N. 
                               
 
 
„Je to divný svět, divné věci, 
Když je pro lidi  třeba 
Pálit laciné žito v peci, 
Aby zdražil chleba. 
 
Je to divný svět, divná láska, 
Když se mají dva rádi, 
Ale když jim plynová maska 
Při líbání vadí. 
 
Divná loď, když nemá vesla, 
Divný v bouři klid. 
Místo chleba žvýkáme hesla, 
Divný blahobyt.“ 
 
   (Voskovec+Werich, Svět naruby) 



 
Naše hudební pořady 

 
Poslední hudební pořad se konal 12. října a byl věnován Osvobozenému divadlu (jak Jan 

Werich, tak i Jiří Voskovec měli letos kulaté výročí). Pověděli jsme si něco o „Těžké 
Barboře“. Protože jsem se špatně technicky vybavil, nezbylo mi než se pokusit zazpívat píseň 
„Konšelská“ sám. Ta naštěstí patří k mým oblíbeným, tak jsem to nakonec zvládl. Doufám, že 
mě posluchači nechválili jen z pouhé zdvořilosti. 

O Osvobozeném divadle si budeme povídat nadále, protože nám má stále co říci. 
Například výtah z textu písně „Svět naruby“, který jsem použil jako úvodní motto, je aktuální 
přímo děsivě. 

 
Zmíněný text jsem vybral jako ukázku z „Balady z hadrů“, hry motivované životem a 

dílem francouzského básníka Francoise Villona. Titulní roli básníka a bouřliváka svěřili tehdy 
Voskovec a Werich členu svého divadla B. Záhorskému. My si jej pamatujeme z televize a 
filmu už spíše jako představitele různých dobráckých dědků a dědečků, ale za mlada 
v Osvobozeném divadle hrál ve většině her padouchy a intrikány. Naštěstí Voskovec a 
Werich měli své herce rádi (není bez zajímavosti, že platy herců v Osvobozeném patřily 
k nejvyšším; nešetřilo se ani na orchestru J. Ježka ani na baletu – v „Baladě z hadrů“ získala 
příležitost německá baletní umělkyně Lotte Goslar, která do Prahy uprchla před Hitlerem) a 
nepřipustili, aby kterýkoliv z nich nedostal občas příležitost zahrát si větší a třeba i trochu 
odlišnou roli. A tak v „Těžké Barboře“, jak jsme si pověděli minule, vynikl Fr. Filipovský 
v roli nejprve bázlivého učitele Gustava, který se dokáže zbavit pokory vůči panstvu. Stejně 
tak mladý M. Nedbal se blýskl v roli Caesara ve stejnojmenné historické komedii a právě B. 
Záhorský v „Baladě z hadrů“ jako Villon. 

„Balada z hadrů“ obsahuje i autentické ukázky veršů Fr. Villona, které do češtiny přebásnil 
vynikající překladatel prof. Otokar Fischer a s jeho souhlasem je V+W zařadili do své hry. 
Ústředním motivem hry je píseň „Hej, pane králi“ a na závěr zazní slavný „Pochod proti 
větru“. Někdy bývá tento pochod označován za „komunistický“ – což není pravda a „Balada 
z hadrů“ to dokazuje; i když hra má zjevně levicovou tendenci, Villon má daleko ke 
komunistickému agitátorovi. 

Sejdeme se 23.11. (středa) a začátek jsme dohodli na 15:30, aby to bylo únosné pro 
publikum a ani já nemusel hnát z práce s vyplazeným jazykem. Všechny zvu. 

 
RNDr. Jan Bázler 

 
 
 
 
 

Máte rádi vtipy ? 
 
Psychiatr provází hosta po nemocnici: 
Tohle je sál pro automobilové blázny. 
Ale vždyť tu nikdo není?  
Omyl, pane. Všichni leží pod postelemi a spravují. 
 
A co vaše paměť, ptá se lékař pacienta, zlepšuje se? 
Zlepšuje, zlepšuje. A kdo jste, ze vás to tak zajímá?  



 
Dnes jsem byla u dvou doktorů, jeden mi doporučil moře a druhý dlouhé vycházky. Co mam 
dělat? 
Jit k moři pěšky? 
 
Pane doktore, večer nemůžu usnout, porad myslím na tisíc věci. 
Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka. 
Pak budu klidně spát? 
To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc. 
 
Říká babka svému sklerotickému dědkovi: 
„Dědku,půjdeš nakoupit.Koupíš dvě věci - chleba a mlíko.Nezapomeň dvě věci.“ 
Dědek teda jde, za chvíli se vrací a táhne za sebou rouru od kamen. Babka ho vidí a hned 
spráskne ruce: 
„Dědku, dědku, co jsem ti říkala,dvě věci...kde máš kamna?“ 
 
Narváno. Starší dáma blíže neurčeného věku se hádá s mladíkem. Argumenty docházejí a tak 
dáma pronese: „Vlezte mi na záda!“ „Promiňte, ale nejsem v Klubu českých turistů, abych 
lezl na každou zříceninu" 
 
Novinářka takhle šla po předměstí a všimla si jednoho malého staříka, jak se na houpacím 
křesle vyvaluje ve slunečních paprscích. Dostala nápad a jde k němu: "Dobrý den, pane. 
Nemohla jsem si nevšimnout, jak vypadáte spokojeně. Mohl byste mi pro naše noviny 
prozradit recept na spokojený dlouhý život?" 
"Kouřím denně tři dvacky cigaret, za týden vypiju bedny whisky, jím tučná jídla a zásadně 
necvičím." 
"To zní opravdu zajímavě. A kolik vám je?" 
"Jedenatřicet."  

vybrali Přádovi 
* * * 

Řešení šachové úlohy ze září: 
1.  Dd4 
 
hrozí: 
2. Jxf7+   Sxf7 
3. Jxb7   mat 
 
1. ...   Df3 
2. Jxb7+   Sxb7 
3. Jxf7   mat 
 
alternativně 
1. ...   Jxf6 
2. Jc6+   Sxc6 
3. Dxf6   mat 
 
alternativně 
1. ...   axb6 
2.  Je6+   Sxe6 
3. Dxb6   mat 



 
Zdroj: E. Palkoska, Čs. šach, 1953 
 
 
 
 
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 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
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