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I když žena a muž spí na jedné podušce, 
mají různé sny.  

vietnamské přísloví 
 
 
 

Svět reality a svět fikce. 
 
 

Někdy je člověk zahnán okolnostmi do situace kdy si není jist, co je reálné, skutečné a co je 
jen snem či fikcí. Je velice důležité odlišit právě tyto dva světy. Člověk někdy touží, aby to co 
vnímá a prožívá bylo spíše snem, něčím neskutečným. Jsou to většinou situace, kdy člověk se 
cítí být uvězněn v jediné špatné hraně životních událostí. Často člověk sní s otevřenýma 
očima a je příjemně naladěn. Většinou to negativní chce osobnost odsunout do světa snů a 
prahne po příjemné kladné realitě. I naše snění, naše sny jsou do určité míry projektem 
denního prožívání událostí. Duševně zdravý člověk obyčejně nemívá problém s vnímáním 
skutečnosti, což dost často bývá kamenem úrazu zkreslenému posuzování světa duševně 
nemocnými. Tito lidé jsou často uzavřeni v nereálném světě své nemoci. V okamžiku, kdy 
nemoc je v remisi, ústupu, vnímání situací se zlepšuje a duál mezi realitou a touhou či snem, 
fikcí už není tak markantní a když, může být lépe rozlišen. Objevuje se zde termín- zhoršení. 
Pro kvalitu života je naprosto nutný správný přístup k realitě, ale také sny, touhy a přání činí 
naše prožívání života tím šťastnějším a bohatším. Jsou to naše touhy, naše sny, které ženou 
kupředu naše vesla v loďce našich pozemských bytí, mějme vždy správný poměr našeho 
uvědomování si pravdy, skutečnosti a našich přání. Naplňování našich tužeb během dnů 
našich životů posune dál náš obzor ke kvalitnějšímu prožití světa i sebe sama. 

 
 

   Marie  Ritterová 

 
Dovolená v Chorvatsku 

 
„Hurá, odjezd se koná 8. září“, tak to jsem si říkala těsně před odjezdem. A také jsem si říkala 
„ať už jsme na místě“! Potřebovala jsem odpočinek jako sůl a moje mamka, kterou jsem vzala 
s sebou na tom byla stejně. A hlavně září, nebo celkově podzim je už po tři roky mé rizikové 
období. No to jsem trochu odbočila…Cesta k moři byla docela v pohodě, i když cestovat 
takovou dálku autobusem je docela náročné (tedy alespoň pro mě). Po příjezdu na místo jsme 
se nejdříve zhrozili, když jsme spatřili na kopci nad naším ubytováním požár! A den na to 
znovu. Houkali tam hasiči a létaly hasící letadla, no docela vzrůšo! No to nám ta dovolená 
pěkně začala, co říkáte?! Pak jsme ještě zažili pár deštivých dnů a velké bouřky, kterých jsem 
se až bála! Ale jinak celkově se nám dovolená vydařila, chodili jsme do městečka Trogir 
(vzdáleného asi čtyři km od našich apartmánů Medena). Užívali jsme si teplého moře a 
sluníčka. Pak se počasí zhoršilo a moře už bylo docela studené, ale ani to mě neodradilo 



v koupání. Když už jsem u moře, tak si to přeci nenechám nějak zkazit! A co se týká 
ubytování v apartmánech, starali se tam o nás velmi dobře, měnili nám ručníky asi každý třetí 
den a dokonce nám i jednou převlékli postele. Takže abych to shrnula celkový dojem 
z dovolené byl dobrý, opravdu jsme si to užili! A příští rok pokud to jen trochu půjde pojedu 
zas! 
 
 

Eliška Jiráková DiS 
 
 
ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 
V úterý 24.10. se konala v naší klubovně pracovní schůzka skupin „Senioři“ a „Osoby se 
zdravotním postižením“, které se podílejí na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb 
statutárního města Mladé Boleslavi. 
Účast zástupců radnice (JUDr. V. Horáková, vedoucí odboru sociálních věcí, N. Wolfová, 
koordinátorka komunitního plánu a Mgr. Červená) i představitelů organizací pracujících pro 
zdravotně postižené a seniory (např. MUDr. Stuchlík z FOKUSu) byla tak hojná, že pro 
dalšího účastníka bychom už neměli k dispozici volnou židli. Součástí schůzky byla 
presentace naší činnosti, mimo jiné i ukázkou z našich hudebních pořadů. Živý zájem byl i o 
výtisky říjnového čísla Klubka. 
Schůzka splnila svůj účel. Poděkovat musím Marii a Evě za technické zabezpečení a také 
všem účastníkům úklidové brigády konané dne 17.10., která setkání předcházela. 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 * * * 
 
K ZAMYŠLENÍ 
 
Můžeš žít podle desatera přikázání a můžeš být jakkoli mnoho dokonalý, ale pokud nepozveš 
Boha do svého srdce a nebudeš s ním souhlasit, i v ostatním můžeš být jakkoliv skvělý, přesto 
nejsi věřící. Protože Boha máme mít rádi a pomáhat mu . K tomu nám napomáhají různé 
instituce, aby naše víra nezůstala planá, zaplevelená přílišnou jednoduchostí a trpkostí .        
 

Ivan Nakov 
 
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 ??! 
 

* * * 
 
Řekl bych opatrné „Ano“. Otázka, zda říci o své duševní nemoci, má totiž několik podotázek, 
totiž: „Komu?“ „Kdy?“ „Jak podrobně?“ a mnohé další. Dokud v nich není jasno, je lépe 
mlčet. Já sám jsem se o své nemoci (byť úspěšně vyléčené) odhodlal mluvit i do televizní 
kamery, ale nebylo to vůbec jednoduché. Moje tréma byla tak veliká, že jsem se ani nechtěl 



vidět, a tedy neviděl. Viděli mě jiní, třeba i ne příliš důvěrně známí lidé, ale jejich reakce byly 
až překvapivě pozitivní. 
Tato dobrá zkušenost je ale nepřenosná. Je rozumné například mlčet před potenciálním 
zaměstnavatelem, dokud mě blíže nepozná a nezískám si u něj pevnou pozici. Co je ale nejvíc 
smutné, je třeba mlčet i před některými lékaři nepsychiatry. Případ, kdy lékař nepsychiatr 
zcela neomaleně svede selhání svého léčebného postupu na současné podávání 
psychiatrických léků, není výjimkou (sami známe jeden čerstvý případ tohoto druhu). 
Opakuji tedy ještě jednou – ano, ale opatrně a po zralé úvaze. Zbrklost může škodit. 
 
 

Honza Bázler 
 
 
 
 

Vzdělané ženy 
 
 
V dávno minulých letech se mělo za to , že dívky se pro studium nehodí . V současnosti jsou 
vzdělané ženy něčím naprosto obvyklým. Muži akceptují své vzdělané protějšky, většina 
z nich si takové ženy cení a má je ráda. S myšlenkou stejného vzdělaní pro chlapce a dívky 
přišel už Komenský. Přesto docházka dívek do škol ještě dlouho nebyla běžná. Zásadní krok 
udělala Marie Terezie, která rodičům sdělila, že by ráda viděla, aby své dítky od šesti do 
dvanácti let posílali do školy. Myslela tím i dívky. První ženská promoce se v Praze konala 
v roce 1901. Doktorát při ní dostala studentka Marie Zdeňka Baborová. Jejím oborem byla 
zoologie. Podle dobového tisku však ovládala také devět jazyků.Výrazněji začaly dívky 
studovat na středních a vysokých školách až po roce 1918. Například ve školním roce 1921/2 
bylo ze 77 tisíc studentů gymnázií 18 tisíc dívek. V roce 1936/7 vykazovaly statistiky 112 
tisíc gymnazistů , z nichž bylo dívek skoro 39 tisíc. Od poloviny padesátých let začaly dívky 
v lavicích tehdejší jedenáctiletky, která gymnázia nahradila, dokonce převažovat. V současné 
době je z 296 tisíc vysokoškoláků dívek více než polovina. Proto milé slečny poctivě se učte, 
studujte ať jsou z vás vzdělané dámy aristokratky ducha, které my muži tak obdivujeme.   
 
 

Podle LN. Akademie zpracoval  
 

I.N. 
 

 
 
 

Lidský mozek 
 
 

Člověk má větší mozek, než si zaslouží. Někteří vědci předpokládají, že lidský mozek se 
dále vyvíjí i poté, co vznikl moderní homo sapiens. Vědci nyní soustředili svou pozornost na 
dva geny, které přímo ovlivňují rozměr lidského mozku. Gen jménem mikrocefalin odpovídá 
za velikost mozku. Zájem badatelů vzbudil fakt, že se jedna podoba mikrocefalinu objevila u 
člověka před 37 tisíci lety. Gen musel propůjčovat v něčem výhodné vlastnosti, protože se u 
lidí začal vyskytovat velice rychle. Gen nazvaný ASMP se objevil před 5 800 lety, v lidské 



populaci se vyskytuje rovněž s překvapivě vysokou četností. Takže mohl rovněž být cílem 
pozitivního přírodního výběru. Výzkum obou genů naznačil, že lidský mozek se patrně dál 
vyvíjí a jeho a jeho evoluce neskončila před 50 tisíci lety, jak se řada odborníků domnívá. 
Jedním z důkazů vývoje je nerovnoměrný výskyt jak mikrocefalinu, tak genu ASMP. 
Mikrocefalin je častější v evropské, asijské a americké populaci, než je tomu v subsaharské 
Africe.  A gen ASMP se objevuje v době, kdy se prosazuje zemědělství a lidé pomalu 
přecházejí do historické fáze, která se tak dramaticky odlišuje od všeho, co dělali v mladší 
době kamenné. 
 

Zdroj LN – Věda 
 

podle Františka Koukolíka zapsal I.N. 
 
 
 
 

VYBRALI JSME PRO VÁS ... 
 
Možná chcete vědět co by vlastně měl člověk jíst, aby se najedl zdravě podle současných 
trendů výživy a nemusel hladovět k dosažení správné hmotnosti. Z celkového množství 
energie obsažené v potravě by sacharidy (dříve nazývané uhlohydráty) měly tvořit asi 55%. 
Základem redukční diety jsou potraviny obsahující polysacharidy, jako je chléb, rýže, 
těstoviny, brambory, ale i bramborové knedlíky. Vhodnější jsou celozrnné mlýnsko-
pekárenské výrobky a nízkovaječné těstoviny. Řepnému cukru se raději vyhneme v případě 
potřeby použijeme sladidla. Tuky, které na 1 gram obsahují dvojnásobné množství kalorií ve 
srovnání se sacharidy nebo bílkovinami, by měly představovat maximálně 30 % energie. 
Z toho 1/3 mohou tvořit živočišné tuky a 2/3 rostlinné tuky, nejlépe kombinace různých druhů 
s převahou olivového a řepkového, a tuky obsažené v rybách . Zbytek pak tvoří bílkoviny, 
které jsou společně s nevelkým množstvím tuku zastoupeny v libovém mase (např. kuře, 
krůta, ryby, hovězí maso, divočina, králík, zakázáno však není ani libové vepřové maso) a 
netučných a polotučných mléčných výrobcích . Důležitou složkou jídelníčku je zelenina, 
kterou byste měli jíst nejméně jednou, lépe až třikrát denně, a ovoce v množství 1 až 2 kusy 
denně. Svůj význam v redukční dietě má také vláknina, která dává pocit sytosti a příznivě 
ovlivňuje metabolismus tuků a sacharidů, a to zpomalením jejich vstřebávání ze zažívacího 
traktu . Nezapomeňte na dostatečné množství tekutin, nejméně 2 litry denně, nejlépe ve formě 
stolní vody, ovocných čajů nebo neslazených minerálek. Teď následuje slovo od srdce 
slazeným limonádám, alkoholickým nápojům včetně piva se vyhýbejte . 

Podle článku VZP  I.N. 
 
 
Z REGIONU 
 
V Mladé Boleslavi v komunálních volbách vyhrála ODS, která získala 14 z celkového počtu 
33 zastupitelů, ČSSD 7, KSČM a SNK-ED po 3, politická hnutí „Zvon“ a „Volba pro Mladou 
Boleslav“ a Strana zelených po 2. KDU-ČSL neuspěla. Nejvíce hlasů (5 064) obdržel ředitel 
nemocnice MUDr. Raduan Nwelati, navrhovaný ODS na funkci primátora. Ustavující schůze 
nového zastupitelstva a volba orgánů města je svolána na 2. listopadu, tedy až po naší 
redakční uzávěrce. O výsledcích budeme informovat čtenáře Klubka v příštím čísle. 
 
 * * * 



 
Město Mladá Boleslav ve spolupráci Československou obcí legionářskou oslavilo vznik 
samostatného československého státu již 27. října. Oslava proběhla na Komenského náměstí 
před torzem památníku prvního odboje zničeného nacisty. Projev přednesl historik a člen 
legionářské obce pan PhDr. Jaromír Jermář (dnes již nový senátor za volební obvod Mladá 
Boleslav). 
 

- red - 
 
Více o dění ve městě na internetu: 
 

http://www.mb-net.cz
 
Více informací o firmě ŠKODA AUTO a.s., která patří mezi sponzory našeho sdružení 
 

http://www.skoda-auto.com/cze
 

 
 

Humor – muž a žena – téma stále zajímavé 
 
 

Dcera texaského farmáře přijde domů a rozzářeně říká: 
"Mami, představ si, Jack si mě chce vzít..." 
"On tě požádal o ruku ?" 
"Ještě ne, ale už zastřelil manželku". 
 
 
"Drahá, přišij mi, prosím tě, knoflík na košili." 
"A který? Chybí ti tam dva..." 
 
 
"Nač myslíš miláčku ?" 
"Na totéž, co ty." 
"Výborně, tak pro to pivo skoč do ledničky." 
 
 
Q: Víte, co je to ropucha a třicet žabiček?  
A: Tchýně věší záclony. 
 
 
"Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, 
ale nakonec přilezla po kolenou." 
"A co říkala?" 
"Vylez zpod toho gauče, ty srabe!!!" 
 
 

Přádovi 
 

http://www.mb-net.cz/
http://www.skoda-auto.com/cze


 
Řešení šachové úlohy ze září: 
 
1. Dh8 
hrozí   2. e3  Kf1  3. Dh1 mat 
 
1. ... Sxh8 
2. Jc3+ Kxd2 
3. Je4 mat 
 
alternativně 
 
1. ... Sxa1 
2. Dh1+ Kxd2 
3. Se3 mat 
 
alternativně 
 
1. ... Sxc5 
2. Je3+ Kxd2 
3. Jf1 mat 
 

Zdroj: J. Moravec, Československý šach, 1951 
 
Šachové úlohy nám posílají naši přátelé z pobočky Ostrava. Zásoba úloh, kterou jsme od 
Ostraváků dostali, se zdála být nevyčerpatelnou – ovšem opak je pravdou. Proto prosíme naše 
přátele o další zásilku. Tento rok máme ještě zásobu, ale v březnu příštího roku by mohly být 
potíže. 
 
Předem děkuje za pomoc 

Redakce 
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 
Redakční uzávěrka 31.10.2006 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz

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


  
Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
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