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Fantasie je důležitější než vědění. 
Albert Einstein 

 
 

Estetické vidění světa. 
 

 Oko člověka dovede se kochat pestrým obrazem světa. Svět lze vidět vždy z vícero 
úhlů. Člověk obdařený estetickým cítěním a schopností vidět obrazy, které se předvádějí jeho 
očím z aspektu ladnosti krásy prožívá slastné okamžiky konstatování v kategorii krásna. 
Neznám vznešenější a úchvatnější pojmy než je pojem ztvárněný do podob krásy a lásky. 
Předmět viděný očima lásky je krásný, stejně jako je krása hodna milování. Lidská  krása 
profiluje v oblasti harmonie křivek, pravidelnosti rysů - krása to fyzického rázu a naopak, 
krása duševní, vnitřní je bohatá přemírou ušlechtilosti a dobra. Ne mnoho lidí je obdařeno 
espritem - vytříbeným vkusem při vnímání reality. Krása je synonymem pro dobro a naopak. 
Tam, kde se snoubí estetické pojetí psychického i fyzického rázu lze hovořit o dokonalosti. A. 
S. Exupery - krása je lidskýma očima neviditelná, opravdovou krásu vnímáme srdcem, to je 
pravé poznání, i poznání krásy (viz dílo Malý Princ). O dokonalosti lze hovořit v oblasti 
absolutna jen o dokonalosti Boží. Ano, člověk je tvor k obrazu Božímu, ale právě jen 
k obrazu, ne obraz sám! Lidská krása se má kořit kráse a dokonalosti Boží, jen vyvolení cítí 
na sobě odlesk Boží krásy a božského určení nám lidem. Člověk obdařený nadáním vidět 
soulad v podobě krásného vidění lidí i světa je bohatý dvojnásob - schopností vnitřně prožít 
emocionálně nádheru toho co vnímá a vidí a ještě navíc je bohatší tuto krásu zpětně odrazit do 
svého nitra, kde se násobí. Ano, kráse, lásce patří vzdát hold na kolenou, boží láska, boží 
krása to je Absolutno světa.  
 
 

    Marie Ritterová 
 

 
 

 
Ani my jsme nechyběli … 

 
Asi 80 občanů se 17. dubna zúčastnilo veřejného setkání v Kulturním středisku Svět, 

které mělo za cíl přiblížit současný stav i plánovaný rozvoj sociálních služeb ve městě. ČSDZ 
si zajistila silné zastoupení: RNDr. Jan Bázler, Eva Prskavcová a Marie Ritterová, barvy 
FOKUSu hájila Eliška Jiráková. Na jedné z minulých akcí jsme byli požádáni o informaci, jak 
včas rozpoznat duševní onemocnění a co s ním dělat. Duševních nemocí je celá řada a jejich 
příznaky jsou leckdy protichůdné, nicméně nejčastější z nich je deprese – a tak jsme 
namnožili materiál od ing. M. Přibylové (viz minulé Klubko) a dali jej k veřejné dispozici. 

Avšak nyní k vlastnímu setkání zaměřenému na komunitní plánování sociálních služeb 
města Mladé Boleslavi, na němž pracují desítky zástupců organizací, poskytujících sociální 



služby i zástupců veřejnosti již zhruba rok. Podílíme se i my, nejvíce pak, jak jsem uvedl i ve 
výroční zprávě, Eva Prskavcová. 

Jak jsme byli informování, proběhlo vyhodnocení dotazníkových akcí s cílem zjistit 
názory lidí, naše členy nevyjímaje. Ve městě se nachází poměrně široká nabídka 
poskytovatelů sociálních služeb - nejvíce služeb je určeno pro zdravotně postižené osoby. 
Zároveň je v Mladé Boleslavi i hodně souvisejících veřejných služeb (tím jsou míněna 
zájmová sdružení zdravotně postižených občanů, která bezprostředně sociální služby 
neposkytují, avšak ani jejich úloha není nikterak zanedbatelná). Naopak nejméně služeb ve 
městě je zaměřeno na osoby společensky nepřizpůsobivé, nezaměstnané a na etnické skupiny.  

 
Další zájemci o zapojení do projektu mohou oslovit koordinátorku Naděždu Wolfovou 

(loni u nás byla osobně na přednášce o mandalách) - mobil: 603 340 911, tel. 326 734 675. 
Kontaktní místo: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, Na Radouči 1081 (tedy přes 
park naproti naší klubovně). 

 
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách města Mladé Boleslavi 

(http://www.mb-net.cz) nebo osobně u našich zástupců na akci. 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
 

* * * 
 
 

V Ml. Boleslavi startuje Závod míru juniorů 
 

1. etapa letošního, už 36. ročníku cyklistického Závodu míru juniorů, který bude probíhat od 
středy 9. do neděle 13. května 2007, odstartuje v Mladé Boleslavi. Součástí letošního ročníku 
Závodu míru juniorů budou navíc doprovodné a zpestřující akce po celou dobu jeho průběhu, 
zejména však při slavnostním zahájení 9. května. Při startu ZMJ nebudou chybět jeden z 
našich nejlepších profesionálních cyklistů uplynulých let Ján Svorada a mistryně světa a 
zejména velká naděje ženské cyklistiky Tereza Huříková. 
 
Podrobnosti najdete na internetu: www.zmj.wz.cz/uvod.htm
 

-red- 
 
 

Úsměv skrze zlatou mříž 
 
Ronald Reagan se setkal s Gustávem Husákem. Bylo to v době, kdy se jak v USA, tak v 
Československu připravovaly prezidentské volby.  
„Já vím, že asi patnáct miliónů voličů bude proti mně,“ povídá Reagan, „Ale i tak mě zvolí.“ 
„Zrovna jako u nás!“ zvolal Husák.  
 

* * * 
 

http://www.mb-net.cz/
http://www.zmj.wz.cz/uvod.htm


Bylo nebylo, Apollo na Měsíci přistálo a jednou takhle astronauti celí rozčilení vysílají na 
Zem: 
„Hjustn, Hjustn, Rusové přistávají na Měsíci. Co máme dělat?“  
„To není možné. Pokračujte normálně v programu.“ 
Další den: „Hjustn, Hjustn, Rusové přistáli a hned začali natírat Měsíc na červeno. Co máme 
dělat?“  
„Klid hoši, klid. Vezměte si prášky na uklidnění, to budou halucinace.“  
Po pár dnech začíná Měsíc rudnout: „Hjustn, Hjustn, skoro celý Měsíc už natřeli na červeno. 
Co máme dělat?“  
„Žádnou paniku, všichni naši specialisté pracují na řešení. Vyčkejte.“ 
A další den: „Hjustn, Hjustn, to je konec! Celý Měsíc už je červený!“ „Naše chvíle přišla, 
chlapci. Otevřte box 43Bx. Uvnitř najdete štětku a vápno. A pište: Coca-Cola...“ 
 

* * * 
 

Čtyři stupně porovnávání v Československu:  
- Dobré, lepší, nejlepší, sovětské.  
- Dlouhé, delší, nejdelší, dočasné.  
 

Veselou mysl Vám přejí Přádovi 
 

OPUŠTĚNÁ  PĚŠINA. 
 
 

 Byl jednou jeden malý šmoulík, kterému říkali Snílek. Často se procházel s hlavou 
v oblacích a nevšímal si toho, co se kolem něj děje. To mu přinášelo zajímavá překvapení.  
  Jako například onoho dne, kdy se šmoulové rozhodli uspořádat velkou snídani v trávě 
u jezírka. Zatímco všichni šmoulové spořádaně pochodovali Hlavní Jezerní cestou přes 
Kamenný Můstek, zatoulal se šmoula Snílek na pěšinku, která odbočovala vpravo. Šel, 
pohroužený do myšlenek a nevnímal nic až do okamžiku, kdy zaslechl hlásek.  
 Ty jsi ale odvážný, když se takhle vydáváš po úbočí hory. Nebojíš se , že si srazíš vaz.  
 Teprve v té chvíli si šmoula Snílek uvědomil nebezpečí, které mu hrozí. Ocitl se na 
pěšině, sotva širší než šmoulí stopa. Vpravo se týčila příkrá skála a vlevo zela propast. 
Šmoulovi Snílkovi se zatočila hlava, ale zvědavost mu nedala, a tak se zeptal kdo to mluví. A 
zase se ozval hlas.  
 Jsem opuštěná Pěšina. Vypadám tak nebezpečně, že mnou nikdy nikdo nechodí..A 
vlastně je to dobře, nesnáším, když po mně někdo šlape.  
 A vy se nenudíte, když jste pořád tak sama.  
 Vidím ,že jsi pochopil co mně trápí. Přestože procházím krásnými průhledy a nabízím 
jedinečná zákoutí, nikdo z toho nic nemá. Mají ze mě strach. 
 Ó, řekl šmoula Snílek, to já se tě nebojím. Miluji krásné vyhlídky. V tom případě mám 
pro tebe návrh. Zatoulej se po mě tu a tam a já tě za to zavedu, kam budeš chtít. Kamkoli. Ale 
já bych měl dojít k jezeru a přidat se k ostatním šmoulům. Proč ne, následuj mne.  

A pěšina, která byla tak trochu kouzelná, dovedla šmoulu  Snílka rovnou k jezeru, tak 
rychle, že dorazil ještě dřív, než se začaly vybalovat košíky se sladkými bobulemi a plněnými 
šmoulovičníkovými listy.  

Od té doby se šmoula Snílek čas od času vydává na toulky. Nikdo neví kam jde, ale 
dorazí vždycky včas a blaženě se usmívá. Mít za přítele opuštěnou pěšinu, to není dáno 
každému.  

Josef Polák 



 
* * * 

 
Barevný svět brouků a motýlů. 

 
 O první březnové sobotě jsem si přivstal již velmi brzy a odjížděl jsem po šesté 
autobusem do Prahy. Zde se již tradičně konalo velké mezinárodní setkání sběratelů hmyzu, 
které je vždy v březnu a říjnu v Národním domě ( Náměstí Míru ). Do Národního domu jsem 
dorazil po osmé hodině. Zde jsem již nedočkavě čekal do deváté hodiny než mě pustili, a 
zároveň jsem se díval kdo ze známých entomologů dorazil. Budova burzy na mě působila 
velmi vznosným dojmem, byl to dech minulých časů.  

Zde bylo k vidění nepřeberné množství brouků a motýlů z celého světa. Já sám jsem si 
přivezl vzácné barvy zlatohlávka Neptunides polychromus z Tanzánie. Také mi udělalo radost 
setkání se sympatickou paní z Německa, kterou jsem již léta neviděl, ale ona mě poznala. 
Celkově burza i lidé na mě velmi pozitivně psychicky působili a těším se na další podobné 
akce.  

Roman Kurian 

 
JAK TO VIDÍM JÁ 
 

Od sestřičky po síťové lůžko 
 

Vážení čtenáři Klubka, chtěla bych Vám ve zkratce popsat můj příběh. Na psychiatrii se léčím 
zhruba 4 roky, ale teprve před rokem mi lékaři zjistili co mi opravdu schází, čili, že mám 
schizoafektivní psychózu. V léčebně Kosmonosy jsem byla již 4 krát, a při třetí hospitalizaci 
mi primářka zdejšího oddělení navrhla, že mám zažádat o přiznání plného invalidního 
důchodu. V té době to pro mě bylo jaksi nemyslitelné, doposud jsem pracovala jako zdravotní 
sestra v nemocnici na ARO, poté Urologickém oddělení a posléze na Rehabilitačním 
lůžkovém oddělení. Moje první nervové zhroucení proběhlo na ARO, po tři a půlleté práci 
zde jsem byla úplně vyhořelá, nedalo se tam vydržet. Fyzicky i psychicky náročné práce bylo 
moc a kolektiv byl hrozný, to víte ženský kolektiv! Ten rok jsem poprvé navštívila mou 
nynější psychiatričku, ale jelikož jsem k ní zpočátku neměla velkou důvěru, tak jsem jí 
neřekla vše, co mě trápí a nakonec jsem poprvé skončila na psychiatrickém oddělení, kam mě 
odvezli přítelovi rodiče, když nevěděli, co si se mnou počít. Mimochodem mám opravdu 
štěstí, že se přítel i přítelova rodina zachovala tak, jak se zachovala, čili, že mě neodsoudili, ba 
naopak se snažili mi ve všem co nejvíce pomoci, i přestože mě znali pouze krátkou dobu. 
První hospitalizace trvala asi měsíc, spíš než nemocná jsem si připadala hrozně unavená, a 
tam jsem si dokonale odpočinula od běžných starostí. Po propuštění mě ještě obvodní lékař 
nechal pár dní doma a pak jsem si opět začala hledat práci v nemocnici. Na ARO už jsem se 
v žádném případě nechtěla vrátit, a tak jsem přestoupila na Urologické oddělení. Zde jsem 
pracovala asi tři čtvrtě roku, do doby než jsem se opět nervově zhroutila. Už jsem nebyla ve 
své kůži několik dní, jenže v té době jsem ještě nedokázala rozpoznat blížící se ataku nemoci. 
Nemohla jsem spát, jíst, měla jsem deprese a myslela jsem si, že to zvládnu sama, což byl 
samozřejmě omyl! 
Měla jsem tenkrát noční směnu, ze které jsem nakonec byla lékařem puštěna domů, jelikož 
jsem měla třesy, a také strach z jednoho pacienta, který mě obtěžoval během služby a bála 
jsem se abych něco spíš nepokazila. Celou noc jsem nespala, a ráno, když šla mamka do 
práce, jsem dělala, že spím, a když odešla, šla jsem na vrátnici nemocnice a nechala si zavolat 
lékaře, který mě v noci pustil ze služby, aby mi zavolal sanitku do Kosmonos. Hospitalizace 



na příjmu trvala asi 2-3 měsíce, prošla jsem si psychoterapií na neurotickém oddělení, a to mi 
hodně pomohlo, vypovídala jsem se ze svých problémů z dětství i ze současnosti. Bylo těžké 
vydržet na tak psychoterapeuticky náročném oddělení, terapie byly s přestávkami od rána do 
21 hodiny. Po hospitalizaci jsem se chtěla vrátit zpět do práce, ale nebylo mi to umožněno, 
řekli mi, že už pro mě práci nemají, a tak jsem ukončila v nemocnici pracovní poměr a 
skončila jsem na úřadu práce na 3 měsíce. Pak se mi podařilo přesvědčit jednu známou vrchní 
sestru z Rehabilitačního oddělení, aby to se mnou zkusila a ona mi dala šanci na půl úvazku. 
Moc se mi tam líbilo, práce byla úžasná, klidná a téměř bez stresů. Půl roku vše klapalo, a pak 
se znovu objevila ataka nemoci, a to už jsem bohužel trpěla bludy. Měla jsem blud, že jsem 
těhotná, asi částečně proto, že jsem dítě moc chtěla. Bylo to hrozné, když na to teď 
vzpomínám s odstupem času, naskakuje mi husí kůže. Doma jsem si udělala těhotenský test a 
já viděla dvě čárky na testu, kdežto nikdo jiný je neviděl. Po probdělé noci, kterou jsem 
strávila u přítelových rodičů, jelikož přítel měl noční směnu a nechtěl mě nechávat samotnou, 
mě zavezl k mé psychiatričce a ta mi zavolala sanitku rovnou do léčebny. Až tam jsem 
postupem času pochopila, že se o těhotenství nejedná, ale až poté, co těhotenství vyloučila 
gynekoložka. Do té doby jsem byla opravdu jako těhotná, narostlo mi břicho, cítila jsem 
pohyby plodu, dokonce jsem si myslela, že mi praskla plodová voda, když jsem se pomočila. 
A dokonce jsem byla přesvědčená, že čekám dvojčata, chlapečky. Jednou mě dokonce na tři 
dny zamknuly sestřičky do síťového lůžka, měla jsem totiž takové vidiny, že jsou na oddělení 
skoro všichni těhotní, sahala jsem lidem na břicho, abych to zjistila. Myslela jsem si, že mám 
zvláštní schopnosti a obtěžovala jsem tím okolí!  
Za pár týdnů se můj stav zlepšil natolik, že jsem mohla být propuštěna domů. Ale asi za tři 
týdny mě tam přítel odvezl znovu, jelikož jsem začala mít myšlenky na sebevraždu. A zase si 
mě tam nechali a byla jsem tam týdny a týdny, takže vlastně s tou třítýdenní přestávkou od 
září 2005 do ledna 2006. Komise, která schvaluje důchody, proběhla samozřejmě beze mne, 
jelikož v tu dobu jsem byla ještě hospitalizovaná. Dalo to práci, ale s postupem času jsem si 
zvykla, že budu v důchodu. Po propuštění z léčebny jsem pouze čekala na rozhodnutí o 
důchodu a v té době mě zkontaktovala sociální pracovnice z Fokusu (sdružení pro duševně 
nemocné), a jelikož jsem chtěla něco dělat a nesedět jen doma s rukama v klíně, začala jsem 
ve Fokusu pracovat nejprve jako šička masek na maškarní, poté jsem chvilku zkusila 
knihařinu a nyní dočasně pracuji jako sekretářka ředitele Fokusu. Tomuto sdružení vděčím za 
hodně, hlavně za to, že jsem se mohla vrátit opět do produktivního pracovního života. 
Několikrát do měsíce také pracuji jako konzultantka pro duševně nemocné v informačně-
poradenském sdružení Vida, s kterým jezdíme také do léčeben Sadská a Kosmonosy a 
snažíme se pomáhat lidem s duševním onemocněním, kteří mají zájem o různé služby a 
aktivity. 
Ještě se musím zmínit o svém příteli, který po dobu 5-ti let se mnou snáší dobré i zlé a je mi 
velkou oporou. Tímto mu za vše děkuji!Tak to by bylo k mému příběhu asi vše; doufám, že 
jste ho dočetli do konce, a že jste se moc nenudili. 

Eliška Jiráková DiS 
 
 
Pozn. red:  Článek je trochu delší, přesto jsme jej otiskli v nezkráceném znění. Přínosem je, že 
autorka píše zcela otevřeně o své nemoci a že se nebála podepsat plným jménem.  



******************************************************************** 
 

Řešení sudoku z března: 
 

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

 
-k- 

 
 

* * * 
 

Jak rozdělit dědictví 
 

(logická úloha z března) 
 
Římský právník Salvianus rozřešil úlohu následujícím způsobem: Dědictví je třeba 

rozdělit na 7 stejných částí: 4/7 dědictví dostane syn, 2/7 matka a 1/7 dcera. Toto rozdělení 
vystihuje záměr zesnulého Římana: Syn obdrží dvojnásobek toho, co matka a dcera polovinu 
matčina podílu. 

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

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