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Největší ctižádostí ženy je vzbuzovat lásku. 
 

Moliére 
 

 
 

Psychologie všedního dne. 
 

 Čas musí plynout… my existujeme v čase a jsme více méně  nuceni být vtaženi do 
psychologie všedního dne. Velké věci se skládají z maličkost, ten, kdo se naučil radovat i ze 
zdánlivě maličkých obyčejných věcí má trumfovou kartu v pokeru života. Do oblasti 
psychologie všedního dne spadá téměř všecko s čím se člověk denně setkává, s banalitami i 
důležitými událostmi, které určují směr a zaměření a jeho postavení v životě. Jsou úkony, jež 
je nutné denně opakovat, jsou to věci denní potřeby a jsou pasáže životní jejichž repertoár 
nám zní pouze párkrát či jednou během životní árie. Ideální je, když osobnost si dovede svou 
vůlí a přičiněním řídit sám směr jízdy v provozu životním. Bohužel, jsou objektivní okolnosti, 
které je nutné akceptovat. Dobré je najít průsečík v geometrickém vzorci determinujících 
objektivních nutností a své píle a svobodné vůle i subjektivního snažení. Učme se vnímat 
kladně i to negativnější v našem běhu životním, snažme se radovat z běžných malých souběhů 
našich dnů. Snad nejjednodušší recept na šťastné prožití našeho života je dán tím, abychom 
oprostili své srdce od nenávisti, zbavili mysl starostí, žili jednoduše a dávali více a očekávali 
méně. Dospělí jsme tehdy, když se už nelitujeme a umíme se cítit dobře i tehdy když vše 
právě nevychází přesně podle našich plánů. Směřovat ke štěstí bychom měli my sami, dávat 
k němu podnět, stejně jako je nezměnitelný osud i náhoda, šťastná náhoda nám může ukázat 
tu veselejší zelenou na křižovatce života.  
 
 

    Marie Ritterová 
 

 
 
 

 
PROGRAM VELKÝCH KLUBŮ II. POLOLETÍ 2006 
 
Místo konání: 
klubovna ČSDZ, pob. Ml. Boleslav, a Denní sanatorium prim. MUDr. Zd. Stegerové – Nový 
park 1262 
 
Začátek vždy od 10:00. 
 
2.9.  Mandala 

přednáška Dagmar Hynkové s ukázkou 



 
7.10. PhDr. Gabriela Hrabovská – Nemoc jako cesta 

přednáška psycholožky, důležité členky týmu odborníků, který v roce 1984 prosadil 
založení našeho společenství 

  
4.11. Marie Ritterová – Sám sobě šamanem 

nebojte se, nebude to žádná mystika, ale pečlivě připravená přednáška vedoucí našeho 
klubu – očekáváme aktivní diskuzi 

 
2.12. Předvánoční klub 
 se zajímavými hosty, které se pokusí sehnat Jana Matějíčková 
 
 * * * 
 
6.1. 2007 Tradiční tříkrálová valná hromada 

místo úředních formalit se zaměříme na zvážení návrhů, jak zlepšit naši práci (zvážíme 
například doporučení, abychom si pořídili vlastní internetové spojení) 

 
 * * * 
 
České hlavy 

 
Hostem našeho klubu 2.9.2000 byl pan ing. D. Titěra, výzkumný pracovník v oboru 
včelařství. Hosta, jehož tehdejší vystoupení patřilo k velice zajímavým, mohl pozorný 
posluchač televize vidět v jednom z televizních šotů „České hlavy“ v srpnu t.r. 
Včasná diagnostika nebezpečného včelího moru vyžaduje, aby byl poslán do laboratoře 
vzorek nečistot z úlu. Včely jsou ale od přírody čistotné a veškerý odpad ihned odstraňují. 
Ing. Titěra vymyslel jednoduchý přípravek, který položený na dno úlu znemožní včelám 
odklidit vše nepotřebné a zajistí tak tolik potřebný vzorek pro laboratorní vyšetření. 

- red – 
 
 
 
Humor – muž a žena v manželství 
 
"Tak jsi prý povídal v hospodě, že sis mě vzal pro peníze. 
Co je to za blbost, vždyť já jsem přece žádné neměla!" 
"No jo, ale co jsem měl teda říct?" 
 
První ráno po líbánkách přinesl novomanžel své milované snídani do postele. Ona byla 
radostí bez sebe, on se ptá: 
"Drahá, všimla sis, co jsem přesně udělal?" 
"Ano, drahý, všimla jsem si každého detailu." 
"To je dobře. Totiž, takhle chci, abys mi každé ráno servírovala snídani." 

 
Čtenáře zdraví 

Přádovi 
 



E.A.S I CUP 2OO6  Mladá  Boleslav  3.8-6.8. 
Evropské společenství klání lidí s duševním onemocněním. 

 
Ve dnech 3.8.-6.8. se uskutečnilo E.A.S.I. CUP 2006 v Mladé Boleslavi. Zúčastnilo se ho 
deset týmů ze šesti zemí Evropy. Celá akce byla organizačně perfektně  zvládnuta. Díky za to 
patří Jardovi Hodboďovi, Honzovi Drobnému a mnoha dalším. 
 
Český tým Fokus Mladá Boleslav skončil na pěkném pátém místě. Člen týmu Marek byl 
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Honza Drobný byl třetím nejlepším brankařem. 
Čtrnáctiletý Ivo Přáda odváděl skvělou hru a byl chválen i zahraničními hráči, konkrétně 
trenérem z Manchesteru za to, že hraje nejenom nohama, ale i hlavou! Proto není úplně jisté 
zda je to syn J. Přády, jelikož ten léta s hlavou laboruje! Ale i tak má z něho starej Přáda 
radost!!! 
 
Jsme rádi, že tento svátek fotbalu dopadl po všech stránkách úspěšně. 
Budeme se těšit na E.A.S.I.CUP 2007 v Manchesteru Anglie 
 

redaktor JIŘÍ PŘÁDA 
 

* * * 
 
Zájemcům o fotbal v Mladé Boleslavi připomínáme odvetný zápas 3. předkola Ligy mistrů s 
Galatasarayem Istanbul, jež proběhl 23.8.   Fotbalisté Mladé Boleslavi v odvetě uhráli s 
tureckým celkem remízu 1:1, a tedy v soutěži skončili. V první zápase na soupeřově hřišti 
totiž prohráli 2:5. Mladá Boleslav přesto bude v pohárové Evropě pokračovat, a to v Poháru 
UEFA. Další důležitý zápas (došlo před uzávěrkou): 27.8.  Mladá Boleslav - Sparta Praha 3:0 
(2:0). 
Podrobnosti najdete na internetu: 

http://www.mb-net.cz
 
 

 
 

Týdny pro duševní zdraví v Mladé Boleslavi 
10.9. – 10. 10. 2006 

Mladá Boleslav „Zdravé město“ 
 

Naše organizace přispěje následujícím programem: 
 
Česká společnost pro duševní zdraví 
( ve spolupráci s PL Kosmonosy) 
 
Jaroslav Ježek a písně Osvobozeného divadla. 
Pořad RNDr. Jana Bázlera ke 100. narozeninám Jaroslava Ježka (25.9.) 
 
kdy: 14.9. v 15:30 hodin 
kde: v kulturním sále Psychiatrické léčebny Kosmonosy 
 

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


Všechny srdečně zveme. 
 

Jako malou ukázku otiskuji úryvek z textu písně Lodnická. Tato píseň se objevila ve hře 
„Pěst na oko“ (1938), tedy v poslední hře Osvobozeného divadla, než bylo divadlo po neblahé 
mnichovské dohodě zakázáno jako politicky nepohodlné. 

Jeden z obrazů této hry autorů a hlavních herců Jiřího Voskovce a Jana Wericha zobrazuje 
– s obvyklou humornou nadsázkou – plavbu Kryštofa Kolumba (v této nevelké, ale důležité 
roli se blýskl František Filipovský) do Ameriky. Během plavby dojde ke vzpouře posádky a 
velení na lodi se zmocní samozvanec – lodní kuchař. Hrál jej František Černý, který na to měl 
vhodnou postavu (mladší diváci televize jej mohli viděl v pohádce „Byl jednou jeden král“ 
opět jako kuchaře). Kuchař práská na palubě bičem a zpívá následující písničku: 
 
 
Teď jsem já u kormidla, 
já vám ukážu. 
Nadělat z vás povidla, 
to já dokážu. 
 
Já jsem první po bohu, 
vymejšlím hesla, 
přikovu tě za nohu 
pevně u vesla. 
 
Může mi svět nadávat 
třeba pirátů, 
jen když bude tancovat 
jako na drátu. 
 

Sbor lodníků po každé sloce odpovídá nadšeným refrénem: 
 
Hoja, hoj, kapitán, 
johoho, 
za toho, 
život dám. 
Hip, hip, hurá kapitán. 
 

Není nutné podrobně rozebírat, na koho mířil satirický osten hry. Snad stačí jen 
připomenout, že éra diktátorů a jejich napodobovatelů zdaleka ještě neskončila a písnička je 
aktuální i dnes. 

Z hlediska hudebního je důležité, že Jaroslav Ježek složil hudbu tak, aby František Černý, 
který neměl příliš široký hlasový rozsah, nápěv písně bez problémů zvládl. I v tom bylo 
Ježkovo tvůrčí mistrovství. 

Na shledanou se těší 
RNDr. Jan Bázler 

Předseda 
* * * 



 
Na okraj Týdnů. 

 
V souvislosti s těmi letošními Týdny pro duševní zdraví mne napadají dvě otázky. Co pro 

člověka znamená ztráta duševního zdraví? A umí se naše společnost vyrovnat s přítomností 
duševně nemocných ? 

Mnoho lidí život prožívá jako uspěchaný, bez možnosti své vůle, aby to ovlivnila 
k lepšímu. Aby se necítili jen životem pasivně vlečeni, potřebují úspěch, nic než další úspěch 
a hodně peněz, stále nové podněty, rychle se střídající za sebou, kvantitou si nahrazují kvalitu 
a hlubší prožitek. Lidé se před ostatními stydí přiznat, že něco neumí, již něco nezvládají, že 
hned nechápou, nestihají, protože to znamená v dnešním světě orientovaném na výkon a 
úspěch prohru. Prožít si, že jsem duševně nemocný, musí být v takto orientovaném světě trpké 
zjištění. Z nemoci je rázem stigma, nálepka, na které čtu – prohrál jsi, jsi slabý, neuspěl jsi 
v boji s ostatními. Jak se lidem žije s takovým vědomím a jsou takové závěry vůbec pravdivé? 
Historie lidského snažení v mnoha oblastech, ve kterých duševně nemocní předčili zbytek té 
zdravé populace, nám říká, že to bude složitější. Vynikli například někteří spisovatelé, vědci a 
umělci vzdor svému duševnímu onemocnění nebo právě díky němu? Náš respekt a ohled 
k těmto lidem může mít kořeny v uvědomění si, že zdaleka ne všemu rozumíme, ale 
především bychom mohli soucítit už z principu, že všichni se snažíme nějak se s životem 
vyrovnat, pochopit ho a všichni různě dočasně ztroskotáváme. Permanentní štěstí se nekoná a 
je jen naivní představou. Ať zdraví, nebo nemocní, jsme stále na jedné lodi, která se s námi se 
všemi kymácí.. Ale ani přes toto uvědomění to není zase tak špatné, většinu z nás život baví. 
Snad proto také po většině lidí na konci jejich života zde něco zůstává. 

 
 

Organizace, která předběhla dobu 
 
Při udělování Nobelových cen za lékařství došlo k opomenutí. Zapomnělo se na organizaci 

Anonymní alkoholici. Jestli teď někdo kroutí hlavou, ať jen hezky čte dál. Organizace 
Anonymní alkoholici vznikla koncem 30. let 20. století na severu USA. Od té doby se 
rozšířila do mnoha zemí světa a má členskou základnu čítající miliony osob. Existují 
výzkumná data, která svědčí  o tom, že se jedná o účinnou léčebnou modalitu. Podle jedné 
odborné práce dokonce množství skupin Anonymních alkoholiků v určité oblasti souvisí 
s nižším výskytem cirhóz v daném místě. 

Anonymní alkoholici předběhli svou dobu. V době jejich vzniku se při léčení závislostí 
soustavně nepoužívala skupinová terapie, rodinná terapie ani terapeutická komunita.U vzniku 
první terapeutické komunity pro závislé na drogách stál člen Anonymních alkoholiků. 
Spirituální součástka léčby v programu Anonymních alkoholiků mohla kdysi připadat 
zastaralá. Dnes je ale spiritualita předmětem rozsáhlého lékařského výzkumu. Anonymní 
alkoholici zahájili revoluci v medicíně. Ukázali, že nemocný není pouze trpným předmětem 
lékařské péče, ale rovnocenným partnerem  

Profesionální pomoc ze strany zdravotníků a vzájemná pomoc nemocných se velmi dobře 
doplňují. O tom svědčí existence organizací pro lidi s nejrůznějšími zdravotními problémy, 
jako jsou např. vozíčkáři, lidé s poruchami zraku nebo roztroušenou sklerózou. Nic takového 
v době vzniku Anonymních alkoholiků neexistovalo. 

Na setkání Anonymních alkoholiků není třeba se objednávat, není potřeba si brát průkaz 
pojištěnce a je to zadarmo. Člověk přijde,  když potřebuje. V Praze i velkých zahraničních 
městech je to možné i víckrát denně. 

Kdyby někdo potřeboval, kontakt na nejbližší skupinu Anonymních alkoholiků najde na 
www.sweb.cz/aacesko. 

http://www.sweb.cz/aacesko


 
(Podle MUDr. K. Nešpora zapsal I.N.) 

 
 
Finančním darem přispěl na naši činnost pan Viktor Görög. Dárci tímto vyjadřujeme svůj 

upřímný dík. Najdou se další? V případě zájmu nás kontaktujte na naší adrese a my vám 
zašleme formulář darovací smlouvy, jejíž uzavření je pro řádné vyúčtování nutností. 

 
 * * * 
 
Do tisku připravujeme článek našeho dopisovatele K.V. o pražském metru. Mimo jiné se 

zabývá i preventivními opatřeními proti možným sebevraždám. 
 
 * * * 

 
Řešení šachové úlohy z července: 
 
1.  Jd5 (hrozí  2. Dxc3+ Jxc3 

3. Jb6 mat 
resp. 2. ...  Kxd5 

3. Jc7 mat) 
 
1. ... Kxd5 
2. Df3+ Kxe6 
3. Df5 mat 
 
alternativně 
 
1. ... Sd2 
2. De2 Sxe3 
3. Jxe3 mat 
 
Zdroj: E.Palkoska, 1. cena Práce 1951 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 
 
 
 

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


Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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