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Pokud žiješ v souladu s přírodou, 
nikdy nebudeš chudý, 
Pokud žiješ podle mínění lidí, 
nikdy nebudeš bohatý. 

Seneca 
 

OHLASY…. 
 

Přátelé, 
 

Cítím se povinna chopit se pera a vylít vám všem své dojmy z březnového našeho klubu. 
Začnu od konce, byl to jeden z nejzdařilejších klubů, na tom jsme se shodli.  

Moji věrní, chci vám všem poděkovat za oběť (tu strastiplnou cestu), kterou jste v tak 
nepříznivém počasí podnikli k nám do klubu. Díky patří Honzovi K., Davidovi, který také 
přišel a rád, jak říkal, panu F., paní Evě F., našim nejvěrnějším „ klubákům“ (a také 
nejpohodovějším, vždy trpělivým) Lojzíkovi a Jirkovi, děkuji Jirkovi Sch. i za dary pro klub, 
oceňujeme všichni, Jirko, Radečce, která dorazila v centru nečasu celá zmáčená, paní P., 
poděkování patří naší věrné paní Marušce H., Jardovi B., Tomáši F., díky rovněž Marcelce W. 
Hrozný nečas také zvládly a přišly mnou pozvaní vzácní hosté- moje přítelkyně Evička H. a 
samozřejmě stěžejní a hlavní host našeho klubu - paní doktorka Petra Kotková. 

Přátelé, vespolek, přijměte všichni ode mne upřímné poděkování, bylo mi mezi vámi 
hezky a těším se i do brzké doby na další, tentokrát klub 5. dubna.  

Chci zvlášť vyslovit velké díky paní doktorko, Vám, Vaše charisma, Váš citlivý 
psychologický přístup k nám všem a moudrá krásná slova Vaší přednášky, která plynula jako 
lahodný zurčící potůček pramenité vody ve mně evokovala velmi příjemné pocity něčeho 
krásného a vzácného. Díky Vám, paní doktorko, Vy jste mne nazvala sluníčkem klubu, já 
Vám chci říct, že opravdovým sluníčkem jste v tento den byla pro mne i jistě nás všechny, 
Vy! Vyčarovala jste nám z bouřlivého a větrného dne vábnou pohodu rodinné atmosféry a 
také už brzký, snad, příchod jara, ty lilie pro Vás nám vše pěkné a slunné připomněly. Moc 
mně těší, že si my dvě tak dobře rozumíme a budeme i nadále spolupracovat díky Vaší 
laskavosti. Moc a kouzlo slova může vést k činům moudrosti či je naopak zdrojem velkého 
nedorozumění! Jsem potěšena, že se shodujeme i v našem psychologickém přístupu a 
psychologických poznatcích. 

Úplně závěrem vyslovuji uznání za zdařilé kulinářské fungování panu doktoru Bázlerovi, 
někteří si pochutnávali na jeho kašičce a řízcích od Lojzíka. Také oproti obligátním 
pomazánkám pro občerstvení jsme to nahradili atraktivnějšími a velmi chutnými chlebíčky 
(kupodivu levnými, mám zdroj).  

Bodku už udělám s přáním všeho krásného a vyrovnané jarní nálady.  
Věřme si a učme se, to nám otevře cestu ke zdraví a duševní pohodě!! 

Vaše Marie Ritterová 
 

* * * 
 

 
 
 



BYLI JSME PŘI TOM … 
 

Ukázka léčby psy - canisterapie 
 

Naše aktivní účast při komunitním plánování nám umožňuje mimo jiné i získání informací 
o zajímavých akcích. Tou byla i ukázka canisterapie, léčebné resp. rehabilitační metody 
založené na kontaktu speciálně vycvičených pejsků se seniory, ale také nemocnými dětmi 
(např. autistickými). Akci zorganizovala 6.3. koordinátorka komunitního plánování, paní N. 
Wolfová v Domě s pečovatelskou službou. Terapeutky, které předvedly práci se svými 
čtyřnohými pomocníky, jsou členkami sdružení „Pomocné tlapky“ (kdo si nechal ujít ukázku, 
najde informace kromě městských stránek i na adrese www.pomocnetlapky.cz – pozorný 
posluchač si všiml této internetové adresy na „služebních“ tričkách terapeutek) a pracují se 
svými psy na základě dobrovolnosti respektive v souběhu s jinými službami (například 
logopedií). Děkujeme účinkujícím i paní Wolfové za zajímavý program. 

-jb- 
 
 

Těsně před uzávěrkou jsme obdrželi dobrou zprávu, že město Mladá Boleslav 
schválilo přidělení dotace naší organizaci. Předseda pobočky už poděkoval osobně 
panu Mgr. J. Polívkovi, náměstkovi primátora, při pracovní schůzce 31.3. Děkujeme 
panu primátorovi MUDr. R. Nwelatimu, radě a zastupitelstvu, zdravotní a sociální 
komisi i úředníkům magistrátu, kteří se naší žádostí zabývali.  

Rada pobočky 
* * * 

 
Z REGIONU 
 
Radovan Lukavský – příznivec našeho divadla 
Podle médií se vynikající herec Radovan Lukavský naposledy před smrtí objevil na veřejnosti 
9. února na nominačním večeru Českých lvů. Tento omyl vyvrací na internetových stránkách 
města Mladé Boleslavi pan František Skřípek, ředitel Městského divadla Mladá Boleslav: „Na 
veřejnosti se objevil ještě 15. února, kdy byl u nás na premiéře Čechovova Racka.“ Radovan 
Lukavský k nám jezdil na všechny premiéry. Ve zdejším divadle měl hodně přátel a 
pohostinsky vystupoval v nezapomenutelné roli vodníka Ivana v Jiráskově Lucerně. 

* * * 
Děkujeme paní Květoslavě Lachmanové 
V březnu 2008 odešla do důchodu dlouholetá pracovnice a první vedoucí městského 
Infocentra Mladá Boleslav (Železná ulice č.107), paní Květoslava Lachmanová, jinak také 
pilná čtenářka a propagátorka našeho časopisu Klubko. Upřímně děkujeme paní Lachmanové 
za pomoc a povzbuzení a přejeme jí především hodně zdraví do dalších let. 

Rada pobočky a redakce Klubka 
 

Více informací: www.mb-net.cz
 

 
 

 
 

 

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


Vedení města souhlasí s návrhem komunitního plánu 
 

Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav byl schválen (po předchozím 
projednání a schválení v městské radě) na schůzi městského zastupitelstva 20. března 2008. 
Vznikl tak velmi potřebný materiál, který nejen mapuje situaci v sociální oblasti, ale stanoví 
také jednotlivé priority. Práce na plánu nekončí jeho schválením, ale počítá se s jeho další 
průběžnou aktualizací. Na tiskové konferenci 21. března náměstek primátora Jaroslav Polívka 
uvedl, že všichni, kdo na se na jeho přípravě a zpracování podíleli, odvedli velký kus práce. 
Mladá Boleslav se tak zařadila k velkým městům, která mají tento důležitý dokument. 
Komunitní plán se v odborných skupinách začal zpracovávat od dubna roku 2006. 
Koordinátorkou projektu v našem městě byla Naděžda Wolfová. Odbornou skupinu „Osoby 
se zdravotním postižením“ vedl MUDr. J. Stuchlík z FOKUSu. Za nás udělala nejvíce práce 
Eva Prskavcová, pokud nemusela sloužit v klubovně, zašla i Marie Ritterová. Všem výše 
jmenovaným dámám a pánům upřímně děkuji. Sám jsem se účastnil jen těch nejdůležitějších 
akcí. Jen tak pro zajímavost – kromě nás spolupracovalo ještě dalších 66 občanských 
sdružení. Výsledkem komunitního plánování je také katalog ve městě dostupných sociálních 
služeb – k dispozici je mimo jiné i u nás v klubovně. 

 
Zdroj: Internetové stránky města 

RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 
 
Dodatek: Projekt „Zdravé město“ bude pokračovat. Rozhodlo o tom vedení města, s tím, že je 
třeba zvýšit intensitu práce na tomto projektu. 

 
Charles Baudelaire – Putující cikáni 

(Bohémiens en voyage) 
 

                                   (básnický překlad z francouzštiny) 
 
 
Věštecké plemeno zřítelnic žhnoucích 
Do koní prásklo a jím na zádech nesené ratolesti 
Sejmuty kojily plamen své hrdé žíznivosti 
Pokladem vždy připravených prsů vadnoucích. 
 
Pod třpytem zbraní kráčeli muži pohledů blýskajících 
Podél vozů na kterých schoulené bytosti 
Po nebi těkaly pohledem plným malátnosti 
Chmurně litujíce řetězce přeludů mizících. 
 
Z nitra své písečné skrýše cvrček zavolá 
Vida je procházet, křídla svá rozehrá, 
Kybele rozmnoží zeleň stromů kvetoucích, 
 
Skálu ve vodu promění a poušť květem pokryje, 
Před těmito kočovníky, pro které otevřena je 
Důvěrně známá říše temnot budoucích. 
 
Přeložil LUBOŠ  HLUCHÝ 



 
26. 6. 1998 
Mladá Boleslav 
 
 

 
 

Nevěř, Vašku, na proslovy! 
Mnohý příklad známe, 
že pán padne – a pán nový 
zaměstná své známé. 
 
(Karel Kryl, leden 1990) 
 

Naše hudební pořady 
 
Sáhl jsem opět po Karlu Krylovi. Výročí roku 1948 (v důsledku kterého rodina Krylových 

přišla o vynikající tiskárenský podnik) a 1968, kdy poprvé zazněla slavná písnička „Bratříčku, 
zavírej vrátka“ jsou k tomu vhodným důvodem. Počítám s cyklem pořadů až do jara příštího 
roku, kdy to bude už celých patnáct let, kdy Karel Kryl předčasně zemřel. 

První pořad se uskutečnil 28. února v knihovně Psychiatrické léčebny v Kosmonosech a 
dopadlo to, smím-li to hodnotit, velice dobře. Pan akad. malíř Segert, který je mým partnerem 
za léčebnu, zajistil prostory i hojnou účast. Jak jsem mohl s radostí zaznamenat, už vyrůstá 
nová generace, která je ochotna učit se Krylovi písničky nazpaměť. Druhá věc, která je 
důležitá: obecenstvo zajímá nejen Krylův boj proti totalitě a sovětské okupaci, ale živě 
reaguje zejména na jeho prozíravé polistopadové postoje. Jako jeden z prvních už v lednu 
1990 věděl, že „nežli staré setneš hlavu, je tu nová šlechta“. Měl totiž otevřené oči i tam, kde 
je jiní na rozkaz shora nebo dokonce dobrovolně zavírali. A právě tím je Kryl stále aktuální, i 
když k jeho předčasné smrti značnou měrou přispěly časté politické rozepře a hádky s lidmi, 
kteří neměli ani zdaleka jeho intelektuální a mravní úroveň. 

Za pozornost stojí i Krylova náročnější poezie. Jedná se zejména o skladbu „Zbraně pro 
Erató“ věnovanou francouzskému „proklatému“ básníkovi Rimbaudovi (ano, právě tyto 
básníky překládá pro Klubko Luboš Hluchý). Rimbaud zazářil v mládí jako básník, potom 
však pověsil poesii na hřebík a pustil se do obchodu se zbraněmi. Nezbohatl, protože jeho 
zákazníci z Orientu byli chytřejší a okradli ho. Rimbaud umírá chudý a těžce nemocný (kvůli 
rakovině kostí přišel o nohu) ve špitále v Marseille (Pokud někoho zmátlo moje povídání 
28.2., tak opakuji: o nohu nepřišel Kryl, ale Rimbaud!). Kryl vede ve „Zbraních pro Erató“ 
s Rimbaudem jakýsi pomyslný dialog. 

Ale zpět k písničkám Karla Kryla. Pustili jsme si většinu z desky „Bratříčku, zavírej 
vrátka“ a pár písniček z Krylovy pozůstalosti vydaných na CD „Jedůfky“ a „Děkuji“. 
Písničkou „Děkuji“ jsem – aspoň doufám – poděkoval i pozorným účastníkům. 

Budeme pokračovat 29. dubna od 15:00 opět v příjemném prostředí knihovny 
Psychiatrické léčebny v Kosmonosech. 

* * * 
 
 
 
 
 
 



Smutnou zprávu máme pro naše členy a příznivce z řad věřících: 
 

Na Velký pátek 21. března 2008 zemřel otec Václav Hlouch, mladoboleslavský 
arciděkan ve výslužbě. Za celoživotní vynikající práci byl v roce 1999 ustanoven 
čestným kanovníkem litoměřické Svatostěpánské kapituly. Poslední léta prožil zkoušen 
těžkou nemocí. Město Mladá Boleslav i vzácní hosté z biskupství litoměřického se 
významným duchovním rozloučili 28. března na zádušní mši v arciděkanském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. 

 
Více informací o životě a pilné práci otce Václava Hloucha najdete na internetu: 
 

http://www.farnost-mb.cz
 

 
 
 

 
 

HUMOR aneb BLONDÝNKY STÁLE NA TAPETĚ 
 
Víte, jak blondýna zabije kanára? Hodí ho ze skály. 
 
Co to znamená, když blondýna lije do poštovní schránky barvu? Posílá email. 
 
Proč Bůh stvořil blondýnu? Ovce vám pivo z lednice nepřinese. 
 
Co musíte udělat, aby blondýnce svítily oči? Posviťte jí do ucha! 
 
Blondýna, černovláska a zrzka chtějí získat zaměstnání jako natěračky silničních pruhů. Šéf 
říká, že ta, která za tři dny natře nejdelší úsek, tu práci získá. Po prvním dni: Černovláska 
natřela 3 kilometry, zrzka 4 kilometry a blondýna deset kilometru. Šéf ji gratuluje a říká: "No, 
jen tak dál, a práce je vaše!" Druhý den pokračují v práci od místa, kde včera skončily. Na 
konci dne: Černovláska natřela dalších 5 kilometrů celkem (8), zrzka 6 kilometrů (10) a 
blondýna 4 kilometry (14). Šéf jí říká: "No, to nevadí, ještě pořád máš náskok. Třetího dne 
pokračují, a na konci to dopadne takto: Černovláska: 6 kilometrů (14), zrzka 7 km (17) a 
blondýna jenom 1 (15). Šéf to nechápe, tak se jí ptá: "Jak to, že první den 10 a dnes jenom 1?" 
A ona na to: "No, když ta plechovka s barvou je každým dnem dál a dál..." 

Hezké počtení přejí Přádovi 
 

* * * 
 
Z Murphyho zákonů o počítačích 
 
Každý program, který dobře začíná, špatně skončí. 
Když programování začíná špatně, skončí katastrofálně. 
 

 
 

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


Přivítejte jaro v novém…. 
 

CESTA KOLEM SVĚTA, to byl název velkolepé módní přehlídky pořádané 15. března 
letošního roku v obchodním centru Olympia v Mladé Boleslavi. 
Den byl velmi pěkný, téměř už jarní sluníčko se vyfešákovalo a hýřilo jásavými paprsky už 
snad opravdového jara. Takže vše bylo připraveno k inspiraci se jarní kolekcí módy. Pod 
zastřešujícím se emblémem, ve stylu světové módy, slunné Itálie (Palermo), antického Řecka, 
Miami, Karibiku, Argentiny a dalších světových měst se nám prezentovaly současné jarní 
trendy v módě z firem sídlících v Olympii. Jako vždy to byly špičky, Steilmann, Kenvelo, 
Orsay, Takko a další. Subtilní modelky vpravdě s grácií předváděly vkusné a elegantní 
modely pro každou příležitost. Mezi vstupy předvádění jsme se kochali i ukázkou orientálních 
tanců, snědá dvojice profesionálních tanečníků nám s temperamentem Orientálců zatančila 
brazilské ohnivé show i bravurní argentinské tango. Byl to opravdu intenzívní zážitek, vír 
tance byl rychlostí i  chvílemi náročný na postřehnutí jednotlivých kreací.  
Móda se vrátila a pokračovala i dětskými modely, děti byly roztomilé a vtipné ve svém 
projevu. Bylo to 120 minut nabitých elegancí a luxusem! 
Dejme si záležet jak se představujeme ostatním! Zda v nich zanecháme dojem ušlápnuté 
osůbky či sebevědomé osobnosti! Žena spokojena se svou image se i takto jeví druhým, má to 
vliv na její vystupování i celkový projev! Oblečení napoví o naší duši, zda je mladá či už 
pokořená věkem, je psychologickým testem našich vlastností. Řekne o nás, máme-li vkus, 
oplýváme-li fantazií, představivostí a kombinací.  
Oblékání, náš styl o nás řekne hodně, i o našem nadání či naprosté neschopnosti nebo také 
opatrnosti a průměrnosti. Styl a úroveň v oblékání také o nás prozradí odvahu, zda jsme 
osobnost vyrovnaná, zdravá, zvláštní nebo též trpíme-li nějakým handicapem. Na toto téma 
bych mohla hovořit dlouho, tedy jen to podstatné! 

Přijde jaro přijde, bude zase máj…. Ať pod kvetoucími májovými stromy jsme 
vyšperkováni tím nejlepším, krásnými barevnými odstíny i vkusnými doplňky, to nás 
povzbudí do dalších dnů a budeme se cítit pohodově a skvěle jarně vyrovnaně!! 
KRÁSNÉ JARO V NOVÉM 

Marie Ritterová 
 

Zajímavé internetové odkazy 
 

Brněnská nezisková organizace ANABELL (občanské sdružení) je zaměřena na oblast 
duševního zdraví, speciálně na poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie). Jako 
součást projektu „Brno – zdravé město“ uspořádala 8.3. na toto téma konferenci. Brno máme 
trochu z ruky, ale proč nevyužít internet? 

Adresa je:   www.anabell.cz
 

V klubovně je k dispozici výtisk elektronického měsíčníku "Občan v síti", které 
je věnováno tématu: Vyplatí se investovat do zdraví? Vydává jej občanské sdružení Občan, 
kde je předsedou MUDr. P. Vepřek. I pro toto sdružení a jeho časopis je k dispozici 
internetová adresa:  www.sdruzeniobcan.cz

 
* * * 

 
ČSDZ, pobočka Mladá Boleslav děkuje firmě Škoda Auto, a.s. za věcný dar dvou 
zánovních počítačů. Jmenovitě děkujeme panu ing. Martinu Jahnovi z představenstva a 
panu ing. Pavlu Hlaváčovi z personálního útvaru, kteří s námi uzavřeli darovací 

http://www.anabell.cz/
http://www.sdruzeniobcan.cz/


smlouvu. Panu Mgr. Karlu Hoferkovi, panu Jaroslavu Havlíkovi a paní Vlkové 
děkujeme za vyřízení administrativních náležitostí a odběru. Dík patří i Olínu 
Čapounovi, který nám zajistil dopravu.  
Rada pobočky 
 
 
 
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     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz
WEB: http://ceska.spolecnost.sweb.cz
Redakční uzávěrka 3.4.2008 
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. 
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