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Nedopřávejme u sebe místo hněvu, ale mírnosti; 
neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. 

Karel IV. 
 
Citát měsíce byl vybrán z vlastního životopisu Karla IV. Jde samozřejmě o překlad, protože 
svůj životopis Karel IV. napsal v jazyku latinském. 
 
 
 

Kouzlo souznění. 
 

 Člověk existuje jako celek ve světě a společnosti kolem sebe a mnohdy se cítí 
jaksi  „mimo“, vytržen z celkového dění a nota bene nepřipadá si právě jako 
harmonická osobnost, která zapadá do celkového proudu informací kolem své 
bytosti. Všichni víme, jak je nesmírně důležité být „sladěn“ , mít v souznění svou 
hmotnou podstatu s duchovnem a svou duší. Přináší to klid, vyrovnanost a orientaci 
v denních příhodách, týkajících se právě nás. Jinak reaguje člověk vnitřně „vyladěný“ 
na strunu, která právě charakterizuje tu kterou melodii v orchestrálním obsazení 
určité partie než ten, kdo se stále potýká s nesourodými elementy ve své povaze a 
jedná podle toho. Souznění všech částí naší osobnosti určuje také naše zdraví 
fyzické a psychické a náš úspěch v koloritu obrazu našich životů. Jednat vždy pod 
vlivem určité harmonie přináší úlevu do těžkých dopuštění životních situací a 
vyrovnává i ty špatnější a nežádoucí prvky v běhu životních událostí. A stejně určující 
a podstatné je být v souladu sám se sebou a ve svých vztazích, nejvíce se svými 
nejbližšími bytostmi , s nimiž sdílíme svou životní cestu. Cíl je vždy stejný – být 
v souznění, harmonii psychické i fyzické se svým partnerem, druhem životním, být 
v souladu se svobodou jeho a naší vůlí. Hlavně duševně nemocný člověk má v slabé 
pozici synchronizaci svého lidského „já“. Je potřeba se zaměřit na tyto oslabené části 
svého „ega“ a usilovat o zlepšení právě i v této oblasti jako celku! 
 
 
     Marie Ritterová 
 

 
 

Pobyt v Krkonoších 
 

Na konci května se uskutečnil mnou dlouho očekávaný ozdravný pobyt v Rokytnici 
nad Jizerou. Měl to být můj první takový pobyt s klienty MUDr. Martiny Stegerové. 
Zpočátku jsem se zdráhala jet, jelikož poznávat nové lidi mě od té doby, co trpím 
maniodepresivní psychózou, docela děsí, ale nakonec má zvědavost zvítězila a 



vyrazila jsem! První dva dny byly nejhorší. Byla jsem plná dojmů, roztěkaná a 
nervózní, ale pak jsem si zvykla i na určitá pravidla (vstávání, komunity, večerní klub i 
na brzkou večerku). Musím konstatovat, že ten týden, co jsme dá se říct skoro 
neúnavně chodili po horách, utekl jako voda a nebyla jsem sama, komu se moc 
nechtělo domů. Vedoucí hotelu Modrá hvězda, kde jsme byli ubytovaní, byl docela 
fajn a opravdu se nám snažil vyjít ve všem vstříc. Také nás pozval příští rok na 
Sázavu, tak už se mám zase na co těšit! Co dodat? Doufám, že všem těm, kterým  to 
nevyšlo letos, to vyjde příští rok. Pobyt byl prostě super! A také doufám, že můj 
historicky první příspěvek do časopisu Klubko nebyl zas až tak špatný, a jestliže ano, 
vynasnažím se zlepšit! 

Jiráková E. Dis 
 
 
 
Jedeme na výlet … 
 
Chcete-li se společně podívat na hrad  
 

Houska 
 
tak se dostavte 29.-30.7. 2006, kdy se koná akce „Bohnice na Housce“, které se 
zúčastní i klienti z Bohnic a Kosmonos. 
 
Hrad Houska – je soukromý hrad, který od r. 1999 byl otevřen a za tak krátkou dobu 
byl zpřístupněn. Ze vstupného, koncertů a různých akcí byl opraven. Největší letní 
akce se jmenuje: „Noc hvězd“, kde zpěváci zpívají zadarmo (Vondráčková, Maxa, P. 
Dvorský), je zde krásně. Přestože neuvidíme obrazy, historický nábytek, tak je 
nádherný výhled na Kokořínsko a podpořit kulturu je jistě dobrá věc. Můj názor je, že 
za 50 Kč to má cenu vidět a užít si krásný výlet. 
 
Zve 
 

Eva 
 

 
Jak to vidím já ... 

 
Jmenuji se Eva, je mi 28 let. Léčím se již od 14 let, mí vrstevníci měli jiné starosti, já 
jsem jezdila po psychiatriích a zabývala jsem se problémy lidí s psychickými 
onemocněními. Čekaly mě středeční terapeutické skupiny, sobotní kluby a dovolená 
ve Španělsku. Chodila jsem k doktorce Stegerové a sestřičce Matějíčkové, které mě 
léčily, radily, pomáhaly mi a občas jsme se pohádaly. Proto jsem přešla k dr. Belzovi, 
abych získala odstup. Zjistila jsem, že je sanatorium v „Parku“ jediné místo v Mladé 
Boleslavi, kde pacienti a klienti najdou pomoc a pochopení. Totéž na Vás čeká 
v klubu, kde vás čeká otevřená náruč paní Ritterové a ostatních lídí, kteří Vám chtějí 
pomoci a nic za to nechtějí, protože to není jejich povinnost, ale dělají to s láskou. 
 

Eva Prskavcová 



 
Z REGIONU 
 
O posledním červnovém víkendu to v Mladé Boleslavi žilo. Jednak se do města 
automobilů sjeli ze všech koutů světa mladoboleslavští rodáci a v sobotu se Staré 
město v Mladé Boleslavi proměnilo v pohádkový svět. Konal se zde tradiční 
Středověký jarmark. Okouzleni byli i rodáci, kteří jistě nelitovali, že ač žijí daleko, jsou 
s městem Mladá Boleslav spojeni navždy. Domů do dalekých krajin si odváželi jen 
samé krásné a nezapomenutelné zážitky. 
 
 * * * 
 
Představitelé města, náměstci mladoboleslavského primátora, Eva Pešková a Robin 
Povšík 27. června položili věnec k pamětní desce obětí komunistického režimu na 
náměstí Republiky v Mladé Boleslavi. Stalo se tak při příležitosti letošního Dne 
památky obětí komunistického režimu, který připadá na 27. červen 
 
 * * * 
 
Primátor Mladé Boleslavi Svatopluk Kvaizar 28.6.2006 poděkoval dobrovolným 
hasičům na Mladoboleslavsku za činnost zejména při letošních povodních, které byly 
nejhorší od roku 2002 a společně se zástupcem ředitele Územního odboru 
hasičského záchranného sboru Mladá Boleslav plukovníkem Janem Lejskem jim 
slavnostně předal poděkování a ocenění ministra vnitra. 
 
 * * * 
Zdroj: internet 
Více o dění v našem městě na internetu: 

http://www.mb-net.cz
 
MY A SPORT 
 

Sportovní výlet do Německa 
 

Fokus se zúčastnil na fotbalovém turnaji Mnichov 2006 dne 24.-25.5.2006. Již tradiční 
fotbalový turnaj s účastí 12 zahraničních týmů. Letos jsme vypravili 9. členný tým (Honza 
Drobný jako řidič a kouč). Do Mnichova se vyrazilo 23.5. kolem 13 hodiny z Mladé Boleslavi 
a další zastávka k doplnění týmu byla v Praze. 

Po ukončení turnaje jsme skončili na 10. místě. Honza Drobný byl nominován jako 
nejlepší gólman za český tým. Náš tým měl 2 Angličany jako náhradníky – Filipa a malého 
Jesse. Jessi byl nominován jako nejlepší útočník za český tým. Nebyli jsme vůbec na tento 
turnaj připraveni, prakticky jsme byli bez tréninku, pouze jsme trénovali v mezičase na hrišti. 

Pocity z turnaje Mnichov byly smíšené. Hodně nás bolely nohy, jinak se to dalo zvládnout. 
 

Martin Sládek 
za FOKUS Mladá Boleslav 

 
 
Poznámka redakce: 

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


 
Výše uvedené jasně naznačuje, že v týmu FOKUSu citelně chyběly posily z řad ČSDZ Mladá 
Boleslav, jmenovitě Jirka Přáda (a dále jeho synové Vladan a Ivo), který se podobných akcí 
pravidelně účastní. Letos mu to ovšem, bohužel, kolidovalo s naší akcí v Rokytnici. Jistě ale 
posílí Přádovi tým FOKUSu Mladá Boleslav při následující akci – viz následující článek. 
Ostatní naše členy a příznivce zveme jako diváky. 

 
 

 
E.A.S.I. Cup Mladá Boleslav 3.7.8.2006 

 
Tento rok se u nás Mladé Boleslavi uskuteční velký mezinárodní turnaj, kterého se zúčastní 
10 týmů ze zahraničí po 15 hráčích. Nepůjde pouze o fotbalový turnaj, ale hlavně o naše 
společné setkání s dalšími doprovodnými akcemi. V případě, že ve vaší organizaci máte 
fotbalový tým, který by se rád této akce zúčastnil, tak mě, prosím, kontaktujte na telefon: 
775 562 006 
 
Těším se na naše společné setkání. 
 
S pozdravem 

Jaroslav Hodboď 
FOKUS Mladá Boleslav 

 
 
 
Vyznavačům zlatého telete 
 
Za peníze si můžete koupit: 
Dům, ale ne domov. 
Postel, ale ne spánek. 
Hodiny, ale ne čas. 
Knihu, ale ne vzdělání. 
Léky, ale ne zdraví. 
Krev, ale ne život. 
Sex, ale ne lásku. 
Mlčení, ale ne souhlas. 
Lež, ale ne pravdu. 
 

Z knihy „Blažení“ Františka Novotného 
Pro Klubko vybrala 

Martina Přibylová, ČSDZ Praha 
 

Den otevřených dveří v Sadské. 
 

 Poslední květnová sobota neslibovala zrovna krásný májový den, obloha 
mírně cedila, ale v průběhu dne se počasí vylepšovalo i sluníčko s námi občas 
zalaškovalo a ukázalo mezi mraky i svůj vlídný úsměv.Naše malá výprava dorazila 
do Sanatoria v Sadské přesně na začátek pořadu. Byla jsem překvapena jak 
příjemné zelené prostředí malého Sanatoria bylo zpestřeno stany, v nichž přívětivý 



personál Sanatoria byl k dispozici návštěvníkům svou nabídkou všeho co mohlo 
poskytnout. Byly zde prodejní stánky s krásnými výrobky pacientů, různé zábavy- 
výherní loterie, občerstvení a v popředí velký stan s orchestrálním obsazením a 
zpěváky, kteří upoutávali pozornost velmi hezkou hudební produkcí. Bylo možno se 
zúčastnit arteterapie a také byla možnost osobního rozhovoru s psycholožkami. 
Prostranství dvora se hemžilo návštěvníky. Program byl k dispozici. Nás přitahovalo 
vše, od 14 hodin jsme si vyslechli zajímavou přednášku MUDr. Janákové o depresi, 
čekala nás ukázka muzikoterapie Mgr. Skočdopolové , bohužel z časových důvodů 
jsme ji už nestačili shlédnout. Organizace pořadů byla dokonalá, potkávala jsem 
velmi sympatický vlídný lékařský personál i ostatní a sdělila jim své uspokojení a 
pěkné pocity z tohoto Dne.  
 

Byl to vydařený den a opravdu výlet, který zanechal v nás nezapomenutelné 
vzpomínky nadlouho, poneseme si je do už snad nastávajícího léta. Děkuji 
pořadatelům! 
 
 

   Marie Ritterová 
 
 
 

HUMOR 
 

Trochu drsnější, než obvykle 
 

Tak jak bylo na školním výletě? vyzvídá maminka od své dcery, která se vrátila 
domů. 
Senzačně, nejkrásnější výlet, jásá dceruška. Hned ráno spadla paní učitelka do 
propasti a museli jsme celý den na ni házet kamení, než přestala křičet.  
 
Milé děti, říká tatínek svým potomkům: Naše kočička měla dnes koťátka. Koťátka 
potřebují teploučko. aby se jim dobře vedlo. Teplo vzniká topením. Tak je vezměte a 
půjdeme je topit.  
 
Proč jsi taková smutná holčičko? Ptá se paní malé holky, která pláče na pískovišti. 
Umřela mi babička.... odpoví holčička. 
To už tak bývá, babička byla stará a tak umřela, snaží se jí paní utěšit. Já vím, ale 
tatínek za to dostal 20 let  
 
Děti máte rádi babičku? Ptá se paní učitelka ve škole. 
Už ne, ozval se Pepíček. Už se nám přejedla.  
 
Máte krásného pejska slečno. 
Jak má krásný červený čumáček a jazýček vystrčený s pusinky.... To je od 
...Mathela? 
Ne od náklaďáku, co mi ho před chvilkou přejel. 

 
Přádovi 

 



 
 

Nejúčinnější lék je láska 
 
 

Láska je absolutně nejvyšší ze všech forem energie. Můžeme ji nasazovat a 
používat bez omezení, protože její zásoba je nevyčerpatelná. Je všudypřítomnou a 
všemilující podstatou Boha, k dispozici vždy a všude každému člověku. Tato 
všudypřítomná energie prýští z pramene, který nikdy nevysychá. Odpovídá tomu, co 
nazýváme Bůh – odtud náš poznatek: Bůh je láska. 

Ten kdo lásku nasazuje vědomě a záměrně ve všem, co myslí, říká a dělá, má 
v ruce klíč ke zdraví těla, ducha a duše. 

Nejde zde o to čekat na romantické pocity, které se mohou, ale také nemusí 
dostavit. Láska je forma energie, která chce být aktivně aplikována. Proto jsme 
součástí Boha, je v nás tato energie trvale k mání a čeká jen na to, aby se mohla 
projevit. Dovolíme-li jí, aby se vlila do našeho myšlení a jednání, je výsledkem 
harmonie, zdraví, blaho – pro nás samotné i pro naše okolí: protože láska je 
nejúčinnější ze všech léků. 

Co je ovšem důležité si uvědomit, je toto: láska není směnný obchod. 
Plné rozvinutí její síly zažijeme jen tenkrát, když milujeme, aniž bychom za to 

cokoli očekávali. Zní to tvrdě, ve skutečnosti to však je jediný bezpečný návod na 
štěstí. 

 
(pokračování v příštím čísle) 
 

Pro Klubko vybral 
Jiří Přáda 

 
 
 
Řešení šachové úlohy z května: 
 
1. Vd1 c4 
2. Db6+ Kxd5 resp. 2 ... Kxd3 
3. dxc4  mat  3. Se4 mat 
 
alternativně 
1 ...  c2 
2. Je2+ Kxd3 
3. Sc4 mat 
 
1 ...  e2 
2. Jf5+ Kxd3 
3. Se4 mat 
 
1 ...  e4 
2. Df6+ Kxd5 resp. 2 ... Kxd3 
3. dxe4 mat  3. Sxe4 mat 
 
1 ...  Jxb3+ 



2.  Sxb3 c2 
3. Je2 mat  
 
O. Duras, 5. cena, Československý šach 1929 
 
 
 
 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
Redakční uzávěrka 1.7.2006 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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