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Je lepší konat vlastní povinnosti, 

třeba nedokonale, 
než dobře plnit povinnosti druhého 

 
Bhagavadgíta, 3. zpěv 

 
 

Nemoc jako zkouška, šance a výzva!!! 
 

 Zdravý člověk žijící v pohodě psychické i fyzické si často ani neuvědomuje hranice 
svých sil a nedokáže vynakládat maximum svých potencionálních schopností mozkových a 
fyzických na zvládání běžných situací a není ani vyzván osudem takto činit. Poruší- li se tato 
harmonie člověk se octne jakoby ve vzduchoprázdnu a podle povahy buď přijímá dopuštění 
ve svém životě poddajně, zmalomyslní či naopak zmobilizuje všecky své osobnostní reservy a 
síly a začne bojovat! Ano, nemoc je třeba brát jako šanci pro sebe, své schopnosti, jako 
zkoušku, ve které obstojíme, jako výzvu kdy stavíme zbraně k boji. Někdy je velice těžké 
bojovat jako „sám voják v poli“, ale ten, kdo je obdařen darem víry ví, že cesty Páně jsou 
nevyzpytatelné. Ano, Bůh ví, jak nás k sobě vést svými cestami. Nebýt této zkoušky mnohdy 
ani nevíme co v nás dřímá, třeba zatím utajené. Nemoc v nás zburcuje naše lepší „já“, 
začínáme si uvědomovat to, co předtím bylo zastřeno rouškou tajemství. Je to tak, nemoc pro 
nás může znamenat objev, nás samotných či okolního světa. Může to znamenat změnu v nás 
či v našich vztazích s lidmi i světem. Je nesporné, nemoc je druh poznání určité reality dříve 
nepoznané, rozšiřuje naše obzory, nutí nás aktivizovat naši spící duši i tělo, nemoc lze chápat 
nejenom jako negativní zlom, ale také jako možnost pro kladný růst naší osobnosti! Je to 
vskutku zkouška, šance i výzva!!! 
 
 

  Marie Ritterová 
 

 
Entomologický koutek 
 
 

Kouzlo z přírody. 
 
 V minulém roce v září v rámci zahraničních pobytů jsem také navštívil Dalmácii, 
Seget- Medena, Trogir. Mou velkou životní zálibou je entomologie. V Dalmácii jsem v této 
své zálibě našel velké uspokojení a potěšil jsem se také z projevů života tvorů- brouků a 
motýlů. Nejdříve jsem se setkal zase po delší době ve Středomoří s motýly. Oslňovali mne 
svou zářivou krásou barev a hbitostí. Z motýlů jsem se viděl s Otakárkem fenyklovým, seděl 



na seschlé kopretině v dolním borovém lese blízko našeho střediska. Také jsem se potkal 
s Okáčem voňavkovým a Babočkou bílou. Motýli patřili k prvním zážitkům v Chorvatsku. Na 
úpatí vysokých hor jsem objevil Zlatohlávka skvostného z rodu Brouků. Který patřil mezi 
mlsouny, pochutnával si na přezrálém fíkovníku poblíž chorvatské vesnice. Svou rychlostí 
mne také překvapil Střevlík ssp. Dalmatinus, zářil modročernou barvou. Jejich rychlost se 
dala srovnat s gepardími běhy. Jejich objev  mne fascinoval také proto, že se vyskytli přesně 
v místě kde jsem předtím obdivoval nádherný barevný úkaz- skvostnou duhu! Pociťoval jsem 
v tom okamžiku v duši zvláštní pocit- připadalo mi to jako přátelský pokyn- pozdrav shůry , 
vůkol nikdo a přitom jsem si uvědomoval velký zázrak přírody! 
 
 
 

Roman Kurian 
 

Jsem to já ?!? 
 

 Člověk jako osobnost je charakterizován svým uvědoměním si sebe, svého „já“, 
objevuje se termín „jáství“. Tento termín je jinak představován a ohodnocen u člověka 
duševně zdravého a odlišně, často, u člověka psychicky nemocného. U těchto lidí je vědomí 
„já“ v choulostivé pozici pro vnímání sebe a akceptování zdravými lidmi bývá velmi často 
rozporuplné. Je nesporné, že právě „jáství“ je koordinátorem člověka jako celku. K tomu, aby 
člověk viděl sám sebe reálně a správně je zapotřebí pracovat právě na této kardinální formě 
svého já, sebe jako osobnosti. Naše „já“  je tvořeno všemi psychickými i fyzickými 
zvláštnostmi a vnitřně i zevně rysy našeho celku jako osoby. Sebevědomí je velice důležité 
pro komunikaci sám se sebou i ostatními lidmi. Zase zde platí- tak akorát, ani se nepřeceňovat 
ani sebou až pohrdat! Pocity sebevědomí souvisí s ostatními pocity psychickými i 
fyziologickými funkcemi, „já“ je stěžněm na lodi našich životů plujících moři plných 
životních úskalí. Pěstovat v sobě zdravé sebevědomí by se mělo stát jedním z důležitých prací 
na své osobnosti. Na vědomí „já“ je postaven i filosofický směr J. P. Sartra 
existencionalismus. On říká: „Člověk ztracený v davu, ve velkém „MY“ “. „ Já“ je ukázkou 
našeho zdraví a vypovídá o nás  a našem životním postoji směrem k sobě i ke společnosti.  
 
 

   Marie Ritterová 
 

 
 

Z MĚSTA MLADÉ BOLESLAVI 
 
Město jedná s automobilkou o další možné spolupráci. Jedná se například o 
rekonstrukci mostu přes Jizeru, cyklistické stezky a bezpečnost ve městě. 

* * * 
 
Klaudiánova nemocnice pomáhá lidem s domácí zdravotní péčí. Služeb zdravotních 
sester mohou využít i rodiny, které se starají o nemocné rodiče. 

* * * 
 
Městské divadlo připravuje inscenaci Vančurova „Rozmarného léta“ (známého velmi 
dobře i z filmového zpracování) na Malé scéně. 

* * * 



 
Městská policie provádí namátkové noční kontroly rychlosti vozidel – výsledek: většina 
řidičů jezdí disciplinovaně. 
 

* * * 
 
Čtvrtý reprezentační ples města Mladá Boleslav se vydařil. 
 

* * * 
 
Více na internetu: 

http://www.mb-net.cz
 
Doporučujeme rovněž webové stránky: 

//www.skoda-auto.com/cze
- red – 

 
 
Arthur RIMBAUD – MOJE TOULÁNÍ 
   (Život po svém) 
----------------------------------------------- 
(básnický překlad básně „Ma Bohéme“ (Fantaisie)“) 
 
Šel jsem a ruce moje trucovaly v kapsách děravých 
můj kabátek se také ze snů utkán zdál 
šel jsem pod nebem, ó Múzo, vždy jen tvůj vazal, 
co lásek nádherných já prožil ve snech svých! 
 
Mé kalhoty nad kolena se dírou převelikou pyšnily 
jak Paleček zasněný jsem cestou ze skořápek vylupoval rýmy 
mým příbytkem bylo souhvězdí se čtyřmi koly ohnivými 
hvězdy na nebi mi k večernímu snění rozsypány šustily. 
 
A já jim na krajích silnic usazen dopřával sluchu vesele 
za vlahých zářijových večerů, kdy kapsy rosy na čele 
jak víno opojné vždy cítil jsem 
 
kde rýmuje uprostřed stínů neskutečných 
jak verše tahal jsem gumičky ze střevíců svých prochozených 
a chodidlo své toulavé pod srdcem rozbušeným hladil jsem. 
 
Přeložil: Luboš Hluchý 

- v Mladé Boleslavi, 7.7.1998 
 
(Pozn. redakce: Máme k dispozici od překladatele francouzský originál, doslovný 
překlad a básnické překlady Vítězslava Nezvala a Františka Hrubína, které můžeme 
poskytnout ke srovnání hlubším zájemcům o francouzský jazyk a literaturu.) 
 

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


 

Jen pár slov od předsedy 
 
Hudební pořad „Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo“ (díl II.) se konal ve čtvrtek 22.2. 
v 15:30 v Psychiatrické léčebně Kosmonosy podle plánu. Kulturní sál je v adaptaci, ale 
centrální terapie nám poskytla dostatečně dobré útočiště. Ukazuje se, že pořádání 
hudebních pořadů na půdě léčebny je přínosem, i když každý měsíc bych to asi nezvládl. 
Čtyři pořady do roka však považuji za únosné. Další pořad hodlám věnovat W. A. 
Mozartovi, někdy v květnu nebo červnu. Léčebna Kosmonosy bude oslavovat kulaté 
výročí svého založení, myslím, že náš pořad by měl být součástí oslav. 
 

* * * 
 
Výsledek našeho hospodaření v roce 2006 je uspokojivý vzhledem k nedobrým 
podmínkám. Za úspěch považuji, že rezerva z přebytku hospodaření v roce 2005 byla 
vyčerpána pouze z poloviny. Nemohli jsme ovšem finančně ocenit paní Marii Ritterovou, 
tak jak bychom si přáli. Paní Nakovová vedla pokladnu prakticky po celý rok bez jediné 
koruny odměny. Rovněž další funkcionáři a aktivisté pracovali zcela bezplatně. Všem 
upřímně děkuji. 
 

* * * 
 
Naše úsilí o získání dotace bylo úspěšné. První část dotace MPSV je již na našem účtu. 
Nemusím připomínat, že to po nás znamená závazek – zejména přesně dodržet veškeré 
požadované podmínky. 
 

RNDr. Jan Bázler 
 

 
 

Politické vtipy 
 

aneb 
 

Jak to vidí Přádovi 
 
 

Může si náš ministr vzít účelovou půjčku? 
Nemůže, protože v podmínkách je uvedeno, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.  
 
Víte, proč nikdo nechce na Slovensku hrát volejbal? 
No, nikdo nechce být smečiar.  
 
Nejlepší politický vtip je ten, na který si ještě po deseti letech vzpomenete a tak se mu 
smějete, až se za mříže popadáte. 
 
Přijde ministr k Mao Ce Tungovi a hlásí: 
"Vůdce, Češi nám vyhlásili válku." 
"Češi? A kolik jich je?" zeptal se Mao. 
"Asi 10 miliónů," odpověděl ministr. 



"A v kterém hotelu bydlí?" 
 
Přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici: 
"Toto ministerstvo je velké, že?" 
"To víte, že ano!" 
"A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?" 
"No, řekl bych, že necelá polovina."  
 
A ještě jeden trochu delší: 

 
 

Do SSSR má přijet prezident USA návštěvu. Četa uklízečů pod dohledem 2. tajemníka 
V KSSS šůruje přistávací dráhu na letišti Šerementěvo. V tom onen tajemník zahlédne 
Váňu Kolobuchova, kterak spadané listí zametá. Zavolá si ho k sobě a praví: 
"Milý Váňo, rozhodl jsem se, že budeš zastupovat pracující inteligenci při rozhovoru s 
americkým prezidentem, určitě ti bude dávat všetečné otázky. Tedy, až se tě bude ptát, 
co máš za zaměstnání, řekneš 'bezpečnostní technik přistávací dráhy'. Potom se tě bude 
ptát, kolik za to bereš a ty mu řekneš, že deset tisíc rublů. Nakonec se tě zeptá, co si za 
takový měsíční plat můžeš koupit, odpovíš 'nejnovější model českého motocyklu Jawa'. 
Jasné?" 
 
I přiletí americký prezident, vystoupí z letadla a koho nevidí, Váňu Kolobuchova, 
typického představitele sovětské pracující inteligence. Ihned k němu zamíří a ptá se: 
"Hello! Co ty máš za zaměstnání?" 
"Já jsem bezpečnostní technik přistávací dráhy!" 
"Well! A co ty za tuto odpovědnou práci bereš měsíčně?" 
"Deset tisíc rublů!" "Oh good! A co si tak za to můžeš koupit?" "Nejnovější model 
českého motocyklu Jawa, ale copak jsem idiot, když si ještě sto rublíků přidám, tak si 
můžu koupit ušanku a flašku vodky!  
 
 

Good-bye, Vaši Přádovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je nadprůměrná inteligence dar či prokletí ??! 
 

 Život je plný kontrastů, to platí i o samotných lidech jako osobnostech. Ovšem, je 
téměř jisté, že základy životních pozic se zakládají na průměru. Většina lidské populace je 
naprosto průměrná, neoplývají žádným větším nadáním nebo zvláštností. A lidé jinak 
přijímají v komunikaci člověka průměrného a odlišně posuzují či spíše odsuzují osobnost 
zvláštní, odlišnou něčím, ať už nadáním či určitou nemocí nebo vůbec něčím co zrovna není 
běžné, na co jsou zvyklí. I lidé- děti mentálně postižené či oplývající zvláštním nadáním nebo 
inteligencí mají velké potíže s komunikací, se světem, s tím , jak jsou akceptovány resp. 



Neakceptovány ostatní společností- průměrnými lidmi. Průměrní lidé těžko chápou co se jim 
vymyká z obyčejnosti a reagují buď výsměchem nebo prostě odsoudí! Historie je výčtem lidí 
i géniů, kteří vždy měli něco jiného než ostatní, někteří místo uznání za svého života sklidili 
jen odsouzení a výsměch! Je nula- průměr, napravo je genialita a nalevo šílenství. Genialita 
v sobě zahrnuje prvky šílenství a šílenství obsahuje v sobě zárodky geniality. I duševně 
nemocní lidé se liší už stavem svého nitra od průměru- zdravých lidí. Duševně nemocní mají 
neotřelý přístup k realitě a tím mohou dráždit zdravý průměr. Psychiatr, profesor C. Höschel 
říká.:“Duševní nemoc je daň za talent“. Ovšem jen u toho, kdo ten talent má, kdo ho podědil. 
Duševně nemocní se rodí většinou z rodu kreativních lidí. A řekněme si, co je genialita - 
talent plus píle!! Nebudeme možná geniální, ale pracujme pro lepší přístup k sobě, k ostatním, 
ke světu!! Pracujme na sobě, pracujme pro ostatní , uvažujme o našem smyslu života, 
rozvíjejme svou osobnost, buďme kreativní, co dáme životu život nám vrátí, ne možná hned 
(role času), ale vrátí!! 
 

   Marie Ritterová 
 
 
 

 
Řešení šachové úlohy z prosince: 
1. Da6 
hrozí   2. Vf5+ Kd4 3. Se5  mat 
 
1. ... Sd5 
2. Ve4+ Kf6 
3. Se5 mat 
 
alternativně 
1. ... Sxd7 
2. Dxa8 Vf4 
3. Dh8 mat 
 
alternativně 
1. ... Vxf4  
2. Da1+ Vc3 
3. Dxc3 mat 

 
Zdroj: E. Prandstetter, 1. cena Československý šach, 1965 

* * * 
 
Jak rozdělit dědictví 
 
Jeden Říman napsal závěť ve prospěch své ženy a dosud nenarozeného dítěte. Pokud by přišel 
na svět chlapec, měl dostat 2/3 dědictví a matka 1/3. Kdyby to bylo děvče, měla matka dostat 
2/3 dědictví a dcerka 1/3. Po Římanově smrti se narodila dvojčata – chlapec a děvče. Jak se 
má rozdělit dědictví ? 

L.H. 
 
 
 



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 1.3.2007 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

SUDOKU 
je hlavolam japonského původu. Do volných políček je třeba dopsat cifry od 1 do 9 tak, 
aby v každém řádku, každém sloupci a každém ze čtverců 3x3 (jsou odlišeny barvou) 
byly zastoupeny všechny číslice 1 až 9, a to každá právě jednou – žádná nesmí být 
dvakrát a žádná nesmí chybět. 
 

   7  9 6 8  
5 8    4  1  
6  7 1   4   
1 3  6   2  8
         
9  2   3  4 6
  3   6 8  4
 9  2    5 7
 5 8 4  7    
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