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Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, 

kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. 
 

Šalamoun 
 ŽIVOT V PROUDU ČASU. 
 
 Stále a stále vzpomínám na naši nádhernou cestu do Tunisu na ostrov Djerba. Už 
samotný let letadla představoval vzrušující zážitek a to nejen díky častým turbulencím, 
přestože personál letadla hovořil pouze anglicky, tak jsem sám instinktivně poznal Afriku. 
Z velké výšky jsem viděl lehce zvlněnou krajinu, v barvách žluté, hnědé a bílé a to se 
dohromady prolínalo. Jako kouzelnou mozaiku jsem viděl pohádkové geometrické obrazce 
vysazených stromů a klikatící se cesty. A já jsem zatoužil se zde ocitnout a projít se touto 
krajinou. Na tuniské pevnině se také občas objevila velká zrcadlící se slaná jezera. Kde by se 
zřejmě člověk našinec nevykoupal. Z této Země jako by vyvěralo kouzlo osamělosti a klidu.  
 Na ostrově Djerba jsem často podnikal osamělé pouti krajinou. A jednoho dne jakoby 
zázrakem, vykvetly v pustině nádherné žluté květy, celá rostlina byla vysoká kolem tří 
centimetrů. Kvetoucí zázrak vydržel v květu tři dny a potom zanikl a zmizel v písku země. 
Během té doby je také navštívilo početné společenstvo brouků z rodu majek. Brouci byli 
v barvách černé, červené a žluté a nádherně opalizovali na slunci. 
 Také na ostrově byla možnost ke krásným procházkám podél moře. Bělostně zbarvená 
pláž, početné útesy kameny a pravěké mušle trčící z kamenů u pobřeží. Samo moře bylo 
většinou rozbouřené a lehce zkalené. V přílivové zóně jsem vždy nacházel početné lastury a 
škeble. A já jsem se zde cítil velmi dobře a představoval si vzdálené exotické kraje a měl jsem 
tušení a naději na lepší život všeobecně.  
 Každopádně cestování patří ke koření našeho života, ale aby člověk mohl cestovat, 
nestačí pouze mít peníze, ale ze všeho nejvíce potřebujeme osobní zdraví. Člověk bezmocný a 
odkázaný na invalidní vozík to těžko může uskutečnit.  
 Ale z čeho mám nejvíce radost, je víra v BOHA, kterého jsem si vždy při všech 
cestách uvědomoval, a který mě také chránil před nebezpečím, které zahraniční cesty 
představují. 

ROMAN  KURIAN 
 

 
Jízda na kolotoči. 

 
 

Blýskavec Čas nám blýská na časy! Proměny času se svými zvraty dovedou člověka někdy 
nejen zaskočit, ale také úplně vykolejit z jízdní dráhy života! Je zapotřebí trénovat vůli, 
odvahu i směřování na cíl, usměrnění vše v daných vyjetých kolejích. Oscilovat znamená 
někdy velké nebezpečí.  

Kolotoč času nám může připravit celkem příjemné projetí se, ale také někdy nás může 
vyhodit ze sedla kolotočového koně! Pamatujme!! 

Vždy připraven, jsme kdysi říkávali, ale ono to platí i dnes! Člověk by měl být ve střehu, 
uvolněn, ale ve střehu! Tento zvláštní stav a postoj životní je většinou pro nemocné, hlavně 
duševně nemocné, uzamčen v třinácté komnatě a klíč je někdy zahozen!  



Věnujme své životní strategii velkou pozornost! Doporučuji. Zakolísá-li někdy ostražitost 
může to mít dalekosáhlé následky. A následky, to jsou vždy důsledky něčeho, tedy vidíte 
jasně- pořád kolotoč.  

Existovat přesně v čase je někdy těžší než se vézt, byl ztracen v čase! Čas platí čas tratí, 
pozor na to! 

Filosofie znamená lásku k moudrosti, filosofie našeho života vypovídá o nás, zda 
směřujeme v čase ke kráse, moudrosti a lásce, těmto veličinám, které nám činí ze života 
rajskou zahradu se zakázaným stromem ovoce, snad tak, jako v Ráji. Nekousněme tedy do 
kyselého jablka!! 
 
 

Marie Ritterová 
 
MYŠLENKY…. 
 
 Téměř neexistuje psychická porucha, která by nebyla provázena citovou poruchou.  
  

Emoční soustava rozhodně ovlivňuje rozum.  
 

(Španělský psychiatr Carlos Castilla del PINO) 
 
 Protože živnou půdou, ze které vychází duševní porucha, je narušení citové 
rovnováhy, je pro vztah pacienta a psychiatra nesmírně důležité, aby citově rezonovali, aby 
k sobě cítili vzájemnou sympatii. Tyto pozitivní city jsou prvním krokem k zahojení bolavého 
místa na duši (zraněných citů), které vedlo ke vzniku duševní choroby. 
 

(Vlastní myšlenka  Luboše HLUCHÉHO ) 
 

* * * 
 

INFORMACE 
 
Známý psychiatr MUDr. J. Belza bude od 1. 10. 2008 ordinovat na nové adrese Jičínská 1139. 
Jde o přízemí panelového domu na sídlišti Slavoj vedle 6. devítiletky. S vchodem do ordinace 
sousedí lékárna, podle ní se v případě problémů snadno doptáte. 

-jb- 
 

 
Jen pár rad pro invalidní důchodce, 
předvolané před posudkovou komisi 

Níže uvedené informace nejsou určeny členům různých mafií, kteří zneužívají invalidního 
důchodu. Mafiáni totiž dobře vědí, jak si mají před komisí počínat, a ani bdělí a ostražití 
úřednici správy sociálního zabezpečení nemají úmysl jim příliš křížit cestu (tvrdou pěst pak 
ukazují jinde a jiným). Níže uvedené informace jsou určeny slušným lidem. Pokud někomu 
bude vadit sarkastický tón článku, omlouváme se; víme z praktických zkušeností, že věc je, 
bohužel, příliš vážná. 

Některé „spravedlivé“ soudružky z posudkových komisí žijí dosud v představě, že řádný 
invalidní důchodce má vypadat jako obecní chudý z dob vlády císaře Františka Josefa. Mějte 



na zřeteli, že solidní oblečení žadatele pak není jimi vnímáno jako projev úcty k úřednímu 
výkonu, ale jako zhýralost. 

Pamatujte, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Záludná může být otázka, zda 
pracujete. Odpovíte-li pouze „Ano“, mohou Vás ihned považovat za syčáka, který si k tučné 
výplatě ještě chce nahrabat na úkor správy sociálního zabezpečení. Takže pozor - jste-li 
zaměstnán ve např. FOKUSu, měla by Vaše odpověď znít třeba: „Zkouším pracovat 
v chráněné dílně.“ Prací u strýce na stavbě nebo u babičky na zahradě se nevychloubejte, 
udělali by z vás vyčůraného meloucháře, který se vyhýbá legálnímu zaměstnání. 

Asi víte, že pokud Vám nějaký dobrodinec nabízí smlouvu o „výhodné“ půjčce či nákupu 
zboží, je dobré si vše před podepsáním pečlivě přečíst. Totéž platí i pro jednání na úřadě. 
Máte-li podepsat úřední lejstro, vše si dobře přečtěte a, pokud něčemu nerozumíte, požádejte 
o vysvětlení. Úředník (na rozdíl od podomního obchodníka) je placen z daní daňových 
poplatníků, aby vám takové vysvětlení sám ochotně podal. Pokud s něčím nesouhlasíte, 
nebojte se říci své výhrady dostatečně nahlas a nebojte se ani odmítnout podepsat. 

Brožura s právními radami je k dispozici u nás v klubovně, v případě potřeby si můžete 
nastudovat další důležité podrobnosti. 

- k - 
 

 
Program velkých klubů 2. pololetí 2008 

 
 

 6. 9.  Host pí. Jandáková 
  Téma: Zdravá výživa- základ zdraví, bioprodukty,  
   Přednáška a ukázky, prodej zdravých výrobků 
 
 4. 10.  Tajemství duše - nitro slovem i obrazem 
  Návštěva akad. malíře Mgr. Segerta 
 

1. 11.  Svět reality a imaginace - přednáška 
Marie Ritterová - o světě zdravých a duševně nemocných 

  
 6. 12.  Mikulášský klub 

se sv. Mikulášem tradičně 
(také možná s překvapením), nadílení dárků, 
tradiční host - p. Vašinek 
 
 * * * 

  
 3. 1. 2008 – úvodní zasedání valné hromady 
  Volba orgánů pobočky, projednání zprávy o činnosti 
 

 
Rada pobočky 

 
* * * 

 
 

Akce ČSDZ v Týdnu zdraví – Mladá Boleslav 



6. – 10. října 2008 
 
6. – 8. 10.  Dny otevřených dveří v naší klubovně 

Čas vždy: 8:00 až 16:00 
Na návštěvy se těší a průvodní slovo má opět připravené Marie Ritterová. 

 
9. 10. Karel Kryl, básník bolavé duše českého národa 

Pokračování cyklu komponovaných pořadů hudby a průvodního slova. 
Připomeneme si nejen okupaci v roce 1968, ale také po ní následující tzv. 
normalizaci, kterou Kryl přirovnal k rakovině. 

Místo konání: knihovna PL Kosmonosy, začátek v 15:00 
Na všechny zájemce se těší RNDr. Jan Bázler. 
 
 

* * * 
 
 
Dodatek: 
 
Pro všechny návštěvníky našeho zařízení jsou počínaje koncem srpna k dispozici i noviny.  
Konkrétně jde o MF DNES. 
Pro hádankáře: mimo jiné zajímavosti si můžete v novinách najít i SUDOKU. 
 

 
Humor aneb blondýnkám pokoj nedáme 

 
 

Jak se říká brunetě mezi dvěma blondýnkami? - Tlumočnice. 
 
Proč neměla blondýnka při večírku doma žádné kostky ledu? 
Protože zapomněla recept. 
 
Kolik blondýnek je potřeba k udělání zkratu? 
Dvě. Jedna sedí ve vaně a druhá jí podá fén. 
 
Jak si blondýnka zlomila nohu při hrabání listí? 
Spadla ze stromu 
 
Povídá jedna blondýnka druhé:"Včera jsem byla na testech na AIDS" Druhá se jí hned zeptá: 
"A byly tam těžký otázky?" 
 
Stojí blondýnka u silnice a zastaví jí řidič. 
"Tak pojďte slečno, já vás svezu." 
"A nebudete mě obtěžovat?" 
"Nebudu." 
"Tak já si počkám na jiné auto." 
 
Jak připravíte blondýnku, která letí do Paříže, o místo u okna? Řekněte jí, že sedadla do 
Paříže jsou v prostřední řadě. 



 
Proč nemůžou blondýnky dělat dvojité dávky podle receptu? 
Trouba se nedá rozpálit na 500 stupňů. 

 
 

Přádovi 
 

 
Labyrint světa. 

 
 Člověk žije ve světě a svou existencí potvrzuje poslání, které má na této planetě. 
Lidské okolí, vnější svět je někdy velkým bludištěm, labyrintem a cesta ven někdy nenachází 
skutečnost a Ariadninu nit nemusí každý mít! A co jsou to Ariadniny nitě, které spolehlivě 
vyvedou z bludiště, to je přátelství, láska, dobré vztahy! Práce a láska, dvě kréda, která 
posvěcují dobrý život člověka na zemi. Ušlechtilými myšlenkami, cestou pokory k pravdě, 
úcty před zázraky života, tříbením a eliminací, malicherného, nepodstatného a vyzvednutím 
toho zázračného co tvoří život- to by měla být pouť zde na této zemi. Milujme, učme se 
milovat jen to opravdu cenné, to, co tvoří baldachýn nad naší pozemskou cestou, vyznávejme 
víru ve vše krásné a dobré, učme se vyznat v mnohdy zamotaném klubku mezilidských 
vztahů, vybírejme si jen dobré přátele pro život slunný i do nepohody! Až v nouzi poznáme 
opravdové přátele. Hodnoty vytvořené prací a dobrými společenskými vztahy tvoří hradby 
našich hradů proti bouřím a vichrům, které někdy hrozí pohltit a zbourat domy našich jistot a 
příbytků, opevňujme se jen tím opravdu nezničitelným, věrným přátelstvím a trvalou láskou a 
poctivou prací!! 
 
 

Marie Ritterová 
Z REGIONU 
 

Mladá Boleslav pomáhá vozíčkářům 
 

Veřejnost měla při prezentaci na magistrátu města Mladé Boleslavi konané dne 27.8. 
poprvé možnost seznámit se s návrhem bezbariérové trasy Mladou Boleslaví. Připravuje ji 
odbor řízení projektů v rámci programu Mobility. Město je koordinátorem celého záměru, na 
kterém budou spolupracovat další úřady a instituce na této trase. Cílem projektu je zajistit 
zdravotně postiženým občanům svobodnější pohyb po městě a zlepšit přístupy do veřejně 
přístupných budov i pohyb po těchto budovách. 

Podrobnosti, včetně fotografií a map města, najdete na internetu 
http://www.mb-net.cz

Kdo se podívá pořádně, všimne si mezi posluchači i Evy Prskavcové, která udržuje tolik 
potřebné, i když někdy opomíjené, kontakty naší pobočky s ostatními skupinami zdravotně 
postižených občanů v našem městě. 
 

* * * 
 
FESTIVAL NA KOPEČKU proběhl v neděli 31. srpna v areálu Psychiatrické léčebny 
v Kosmonosích. V příštím čísle se k němu vrátíme podrobněji. 
 

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


* * * 
 
Kulturní měsíčník Mladé Boleslavi vychází poprvé v elektronické podobě – najdete jej také 
na internetu. 

-red- 
 

Zprávy odjinud 
 
Novým předsedou pobočky Ostrava je pan Pavel Pientka. Novému předsedovi kromě 
gratulace přejeme hlavně pevné nervy při řešení problémů, kterým se – jako každý funkcionář 
– ve své práci nevyhne. 
Podrobnosti o novinkách v Ostravě naleznete v jejich časopise „Život pobočky“, který je 
k dispozici v klubovně. Ostravským za pravidelné zasílání výtisků děkujeme. 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z července 
 

1. Jxf5 hrozí mat příštím tahem na De4 
 
1. … Kxf5 
2. Dg5 mat 
 
alternativně 
 
1. … Sxf5 
2. Sb2 mat 
 

(protože redakce neměla k dispozici řešení autorské, použili jsme řešení od čtenáře) 
-red- 

* * * 
 
Další šachová úloha je ze zahraničí, ze Slovenska, v době otištění to byla ovšem úloha 
domácí. Autorem je Ján Michalko z Važce. 
 

-MV- 
 
 
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: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 2.9.2008 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz
Bílý na tahu dá mat 2. tahem 
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