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Existuje jediný kousek ve vesmíru, který můžeš s jistotou 
zlepšit – a to jsi ty sám. 
 

Aldous Huxley 
 

Mys naděje. 
 
 Zamýšleli jsme se už někdy co je ve své prapodstatě život ??! Ano, musíme si 
to vyjasnit, život je prastará a stále nová a obnovovaná síla- energie, která nás 
převádí přes mysy životních moří a její zachování nám umožní přežít. Nikomu zajisté 
není cizí a neznámý, alespoň doufám, fyzikální zákon o zachování a transformaci 
energie. Je to tak, život se rovná určitá forma energie, kterou musíme nabíjet a 
vybíjet dle zákonitostí přírody. Život není ani bílý ani černý, hýří paletou barev a my 
jsme tím Umělcem, jehož štětec barví náš život, tak jako Mistr Podzim zlatí barvami, 
do tónů buď sytých či trochu méně výrazných. Náš život se formuje podle toho, jak se 
nabíjíme energií či ji transformujeme nebo ji naopak ztrácíme. Podstata života, vše, 
čím nás život obdařuje, tedy i slunce života- láska, je rovněž svou bází určitá forma 
energie. Láska je maják, jenž hledí z dálky vždy pevně bouřím vstříc jak neotřesitelná 
stráž. Bez lásky se nám naše dny brzy zešeří. Umění nabíjet svou duši a své tělo 
životadárnou energií zas až tak moc lidí není vlastní, tedy, přesnou a účinnou! 
Vztahy, láska, to je ta bríza, ten vítr, která žene naši loďku do přístavu, je příznivý, 
ale jak často turbulence prudké bouře může naši loď života nahnat na skaliska. Ano, 
je to negativní proud, špatná síla, záporná energie. Nezapomínejme na zákon o 
zachování energie, na její proměnlivou schopnost transformace.! Vykřičníkem v naší 
inteligenci je nejvyšší síla, absolutní energie, největší Láska- Bůh!! Zákony fyzikální 
nestaví do pozice negace zákony božské, přijměme to tak!  
I v duševní nemoci- posunu v zákoně energetickém je nutno usilovat o vyrovnání 
porušené rovnováhy energie, dysbalance ( nerovnováha ) je někdy až velmi 
nebezpečná. Zdraví je naše vyvážená forma energie!! 

Marie Ritterová 
 
 

Zas trochu jinak o životě. 
 

1) Šetřete energií a nepřehřívejte svůj motor. 
a) nespěchejte- pracujte, jezte a bavte se pomalu 
b) nenechte se unavit ani prací ani zábavou 
c) buďte umírnění v jídle, pití, kouření i v práci 
d) neváhejte s odmítnutím nedůležitých úkolů 
 

2) Buďte klidní a tiší. Nedělejte si starosti a vyhýbejte se emocionálně vypjatým 
situacím 

a) minulost je minulost 



b) dnes dělejte vše co nejlépe 
c) nestarejte se o zítřek, postará se o sebe sám, podstata starostí se ani 

nesplní 
d) věnujte důvěru Bohu a zapomeňte na strach, Bůh má s vámi svoje 

plány a kdo v takové situaci může být sám 
Vybrala: A. Semiánová 

 
 * * * 

Poznámka redakce: 
 
V minulém čísle byl uveřejněn článek o Anonymních alkoholicích na základě stati 
MUDr. K. Nešpora. Připomínáme čtenářům, že MUDr. K. Nešpor je primářem 
oddělení závislostí v PL Bohnice a byl i hostem u nás, kdy měl přednášku o tom, jak 
duševně nemocnému může vážně uškodit alkohol. 
 
Došlo před uzávěrkou: Fotbalisté Mladé Boleslavi vyřadili v prvním kole Poháru 
UEFA francouzský celek Olympique Marseille a postupují do druhého kola. 
 
 

Vertritum omnium fundamentum sciencia. 
   ( Vzdělání opora ctnosti ) 
 
 „Vznikne-li něco nového, svěžího, sotva to potlačíš. Ten, kdo oplývá vysokými 
ctnostmi, je čistý jako právě narozené dítě. Lenost a prostopášnost jsou jako číše 
jedu“ ( Lao‘c) 
 Počátek ctností je jako rostoucí stromek. Vše, co v nás přivádí pěstovat ctnosti 
je posvěcené. Ctnost je vždy to jasné, zářící v nás i jevící se tak okolí, ctnost jest jako 
zlatavé paprsky slunce na červánkové obloze. Každé dobro, každá ctnost v nás 
probouzí ušlechtilé myšlenky. Ano, vzdělání, získávání nového, krásného v nás 
probouzí ten potenciál dobra a touhy po ctnostech. Každý nový poznatek v nás 
podporuje to jedinečné, to ctnostné. Ten, kdo je velmi vzdělaný bývá většinou 
obdařen i určitými ctnostmi. Všichni víme co je ctnost- láska k pravdě, ušlechtilost 
myšlenek, schopnost odpouštět, empatie, zdokonalování sebe, schopnost užívat 
utrpení k vlastnímu zdokonalení. 
 „ Ten, kdo zná lidi je zkušený, ten, kdo zná sebe je osvícený“ (Tao Te King ) 
 Je to tak, osvícenost je mocná ctnost. Víme, jací jsme, skepse a skromnost 
nás povede k poznání, velcí lidé bývají ti nejskromnější. A proto, pracujme na svém 
zdokonalování, poznávejme nové, dá nám to do života to krásné cenné, zase se 
posuneme dál ve svém vývoji, zase budeme stát na cestě lemované zelenými stromy 
života. A prožít život dobře chceme všichni, musíme ale také pro to něco udělat, nic 
není v životě zadarmo. To, co životu dáme, to nám život vrátí- ano, je to přímá 
úměra! Umět dokázat předávat s laskavostí vše dobré dál…. 
 

    Marie Ritterová 
 
 

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

Mladá Boleslav „Zdravé město“ 



 
Naše organizace přispěla programem „Jaroslav Ježek a písně Osvobozeného 

divadla“ ke 100. narozeninám Jaroslava Ježka (25.9., který se konal 14.9. v 15:30 
hodin v laskavě zapůjčeném kulturním sále Psychiatrické léčebny Kosmonosy. 

Byl to hudební pořad, jako obvykle pořádám - tedy bez živé kapely, která byla 
v důsledku informačního šumu očekávána - a svůj účel přesto splnil dobře. Když mi 
jeden z pacientů po ukončení poděkoval za příjemné odpoledne, byl jsem upřímně 
rád. Poněkud mě zaskočilo, když po výzvě o písničku na přání publika, kterou pořad 
zpravidla uzavírám, padlo přání na country. Naštěstí Jaroslav Ježek skládal i hudbu 
v tomto duchu – a kdo mi nevěří, ať si vyhledá slavnou „Babičku Mary“, po které jsem 
sáhl i já. 

Co dodat? Naše hudební pořady určitě lépe plní svůj účel na půdě léčebny a bude 
vhodnější, abych tam chodil častěji než jen jednou do roka. Závisí to samozřejmě na 
možnostech organizátorů z léčebny (akad. malíř. Mgr. Segert a další), kterým tímto 
všem děkuji. 

Příští pořad se bude konat v naší klubovně ve čtvrtek 19. října v 15:30 (eventuální 
změna bude včas oznámena plakátkem na nástěnce). O programu bychom se mohli 
domluvit na místě, vezmu s sebou více materiálu. Na velkém klubu 7.10. se též 
domluvíme o budoucí organizaci hudebních pořadů. Častější spolupráce s léčebnou 
bude jistě přínosem. 

RNDr. Jan Bázler 
předseda  pobočky 

 

 
Nový úsek pražského metra 
 
Dne 17. 8. 2006 jsem se na pozvání městské části Prahy 9 zúčastnil exkluzivní 
novinářské prohlídky nových stanic metra v našem hlavním městě. Jednalo se o 
prodloužení trasy C ze stanice Ládví do Letňan. O výstavbě nás informovali Jan 
Jarolím, místostarosta Prahy 9 a představitel Metrostavu Pavel Šrámek. Pro 
informaci, jde o úsek v délce cca 4 km, jehož výstavba stojí cca 13 mld. Kč. Prohlídky 
se zúčastnili novináři z celé řady médií, včetně České televize. Zeptal jsem se 
představitele Metrostavu, zda se neuvažuje o oddělení kolejí od nástupiště stěnou, 
která se otevírá po příjezdu soupravy a brání tak pádu do kolejiště a, přiznejme si to, 
hlavně brání sebevraždám. Bylo mi odpovězeno, že se o tom neuvažuje. Podotýkám, 
že je to v některých místech běžné, ovšem nevím kde, protože příliš nemohu 
cestovat. V Římě tomu tak není a v Berlíně, kde jsem byl cca v roku 1990 tomu také 
nebylo. Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné postavit místo podzemní dráhy 
alespoň v okrajových částech Prahy, dráhu nadzemní, jak je tomu např. v Berlíně. 
Určitě by to bylo levnější, alespoň se domnívám. Záběry (nepříliš povedené, nemám 
profesionální vybavení ani zkušenosti, ani nebyl čas měnit neustále nastavení 
fotoaparátu) z podzemí a staveniště v Letňanech najdete na mých webových 
stránkách www.mathpublishing.eu, na vstupní stránce. Fotogalérii jsem vytvořil 
pomocí programu Zoner Photo Studio 7, který mi ochotně poskytla firma Zoner z 
Brna. Na mých webových stránách najdete i nabídku publikací pro matematiky. 
 

RNDr. Karel Vašíček 
 

 

http://www.mathpublishing.eu/


JAK TO VIDÍM JÁ ... 
 
 

Bolavá duše a její léčba 
 

Denní sanatorium v Novém Parku je na vaší straně. Pokud si přiznáte psychické 
problémy, uvědomte si, že sám jako voják v poli se z toho nevyhrabete. K tomu vám může 
pomoci společenství lidí, kteří docházejí do sanatoria. Pracují zde paní Jana Matějíčková a 
MUDr. Martina Stegerová. Odborně jsou velmi zdatné, starostlivé a upřímné. Dokáží se o lidi 
s problémy postarat. Umí léčit pomocí léků i dobrým slovem.  
 

Co víc dodat na adresu lidí s duševními problémy? Lepší, než se opíjet a brát 
drogy, což někteří lidé, a není jich málo, dělají ( tímto způsobem si totiž léčí své 
psychické potíže ), bývá navštívit lékaře, poradit se s ním, případně užívat jím 
předepsané léky. K tomuto účelu právě slouží Denní sanatorium. A přátelské 
setkávání k lidmi s podobnými problémy umožňuje klubovna ČSDZ hned vedle 
sanatoria. Neseďte doma a přijďte mezi nás! 
 

Rád bych se ještě zmínil o tzv. velkých klubech, které se konají vždy mimo 
prázdniny každou první sobotu v měsíci. Zbývá ještě dodat, že paní Matějíčková 
organizuje zájezdy a rekondiční pobyty do ciziny nebo na zajímavé lokality v naší 
zemi. 

 
I. N. 

 
 

 
VYHLAŠUJEME ANKETU – MÁ DUŠEVNĚ NEMOCNÝ INFORMOVAT SVÉ OKOLÍ 
O SVÉ NEMOCI 

 
Pište nám své názory, rádi je zveřejníme – v případě vašeho zájmu i anonymně. 

Říci o své nemoci  ANO – NE ??! 
 

ANO – já jsem si myslela, že Ne, protože jsem se styděla. V osmnácti letech jsem 
se pohádala s učitelkou angličtiny a odešla jsem ze školy, proto nemám maturitu.  

Pochopila jsem , že je lepší , aby okolí vědělo o naší nemoci. 
Loni o prázdninách jsem měla „okno“. Tak od ostatních jsem se dozvěděla, jak 

jsem se chovala. Teď se stydím, ale lidé to pochopili, snažili se mi pomoci 
     Tak všem děkuji! 
 

   Eva Prskavcová 
 

* * * 
 
KNIHOTOČ 
- je hra či taškařice, která podporuje putování knih mezi čtenáři, pořádaná Občanským 
sdružením pro literaturu. Na určených místech (kavárny, čajovny a pod.– nyní i naše 
klubovna) lze nalézt knihy volně pouštěné do oběhu. Nám je poskytla jako první paní MUDr. 
Martina Stegerová, další knihy může přinést kdokoliv a kdokoliv si je též může půjčit a po 



přečtení vrátit na kterékoliv registrované místo (nikoli tedy jen k nám). Pokud o přečtené 
knize napíše i pár řádků pro další čtenáře, bude jen dobře. Více na internetu: 
www.knihotoc.cz  
Rada pobočky Mladá Boleslav 
 
 
SVĚT VIDĚNÝ INTERNETEM 
 

Elektronickou poštou po světě koluje upozornění na „Zprávu o obviněních 
z odebírání orgánů vyznavačům Falun Gongu v Číně“. Jejími autory jsou David 
Matas, politický uprchlík, nyní právník ve Winnipegu zaměřený na problematiku 
lidských práv, a David Kilgour, bývalý poslanec a státní tajemník v Kanadě, který 
před vstupem do politiky působil jako prokurátor. 

Učení Falun Gong založil v severovýchodní Číně Li Hong-zhi na základě 
qigongu, dechových cvičení označovaných též jako „Čínská jóga“. Falun Gong 
obsahuje prvky konfucianismu, buddhismu a taoismu, učí metody meditace 
zaměřené na zlepšení fyzického i duševního zdraví a svěžesti. Nejde o učení 
politické a jeho následovníci podporují důvěru, toleranci a soucit napříč rasami, 
národy a kulturami, nenávidí násilí. Čínská komunistická strana od konce 90. let však 
považuje toto učení za hrozbu své ideologické moci. 

Existuje podezření, že vězněným vyznavačům Falun Gongu, jsou odebírány 
orgány pro transplantace v době, kdy jsou tito ještě naživu. Takové operace jsou dle 
zprávy Matase a Kilgoura formou vraždy.  

Problematický je důkaz – chybí svědkové a údajné oběti jsou zřejmě ihned 
zpopelňovány. Vyšetřující nezískali žádné úplné doznání, ale překvapivě vysoký 
počet telefonicky dotazovaných osob připustil, že obvinění jsou pravdivá. 

Podrobnosti o této nanejvýš znepokojivé záležitosti lze nalézt na internetu 
(připomínáme, že text vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka): 

http: //investigation.redirectme.net 
 

- k - 

 
 
 

Humor – muž a žena nejen v manželství 
 
Přijede manžel nečekaně ze služební cesty a vidí na stole hořící doutník. Rozlítí se 
na manželku a křičí: 
"Odkud je ten doutník?" 
Manželka mlčí a jenom tupě zírá. 
"Povídám, odkud je ten doutník?!!". 
A ze skříně se ozve: "Z Havany, ty blbe!" 
 
"Marie, dneska tě umiluji k smrti," 
řekl manžel, sedl si k televizi a usnul. 
"Tak co," budí ho žena, "bude něco?" 
"Víš co, daruju ti život..."  
 

http://www.knihotoc.cz/


"Právě jsem se vrátila ze salónu krásy!" 
"A co? Měli zavříno?" 

Přádovi 
 

* * * 
 

Už jste se  někdy zadívali na druhé lidi stejného věku s tím divným pocitem: "Snad 
nevypadám tak staře?!?" Jestli ano, tak tenhle se vám  bude určitě líbit: 
 
Seděla jsem v čekárně  svého nového zubaře a prohlížela si to tam. Zahlédla jsem i 
diplom,  který uváděl celé jméno svého majitele. Najednou jsem si  vzpomněla - 
vysoký, hezký, tmavovlasý kluk stejného jména se mnou  chodil na gympl - už je to 
nějakých 40 let. Že by to byl  tentýž chlapík, na kterého jsem tehdy měla tajný 
zálusk? Když jsem ho však uviděla, rychle jsem podobné myšlenky zahodila. Tento 
téměř plešatý, prošedivělý muž s vrásčitým obličejem, ten byl příliš starý, než aby 
mohl tehdy být mým spolužákem. Nebo - že by??? 
Poté, co mi prohlédl zuby, jsem se ho zeptala, jestli nechodil na gymnázium 
Klementa Gottwalda. 
"Ano, chodil  jsem tam. Byl jsem jedním z nejlepších," zapýřil se. 
"A kdy jste  maturoval?" zeptala jsem se. 
Odpověděl: "V šedesátém šestém.  Proč se ptáte?" 
"Tak to jste byl v mé třídě!"  prohlásila jsem nadšeně. 
Pozorně si mě začal  prohlížet. A pak se ten hnusný, starý, vrásčitý chlap zeptal: "A 
co jste učila?" 

 
M.B. 

 
 * * * 
 
 

Řešení šachové úlohy ze srpna: 
 
1. e4 Sxb6 
2. Jd3 mat 
 
alternativně 
1. ... Kxb6 
2. Sd4 mat 
 
1. ... Sxb4 
2. Ja4 mat 
 
1. ... Kxb4 
2. Se7 mat 
 
Zdroj: A. Mari, 5. cena, memoriál F. Lazarda 1949 
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Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
Redakční uzávěrka 3.10.2006 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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