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Ten, kdo nic neví, o ničem nepochybuje.  
 

Randall Cotgrave 
 

Upřímně děkujeme 
 
O úspěšném jednání s firmou Škoda Auto a.s. o sponzorském daru jsem informoval 

v minulém čísle Klubka. Dosud, jak většina z nás jistě ví, jsme jako dar ze Škody obdrželi 
několik zánovních osobních počítačů. 

 
Tentokráte se však jednalo o peníze. Tento rok jsme neobdrželi dotaci ministerstva práce a 

sociálních věcí a nezbylo nám nic jiného, než hledat pomoc jinde. A Škoda nám také 
pomohla. 

 
Darovací smlouvu jsem za naše sdružení podepsal osobně, jménem dárce byla podepsána 

panem Detlefem Wittigem, předsedou představenstva. Kopie smlouvy je k dispozici 
k nahlédnutí v naší klubovně. 

 
Získané prostředky nám – mimo jiné – umožňují, abychom paní Marii Ritterovou, která 

spravuje náš klub, mohli aspoň trochu lépe finančně ocenit, a to bez obav, že nám budou 
peníze scházet jinde. Požádali jsme rovněž Český Telecom, aby naše linka byla opět 
zprovozněna v plném rozsahu. 

 
Právě nyní přemýšlíme o žádosti o dotaci na příští rok od Středočeského kraje a jednou 

z podmínek bude tzv. spoluúčast – t.j. peníze, které si opatříme z jiného zdroje. Díky daru 
firmy Škoda můžeme být i v této věci klidnější. Nemusím jistě zdůrazňovat, že veškeré 
finančních prostředky budeme čerpat výhradně v souladu s posláním našeho občanského 
sdružení a při dodržení zásad maximální hospodárnosti. V této souvislosti připomínám, že 
začínáme vybírat členské příspěvky na rok 2006. 

 
Rada pobočky vyjadřuje dík vedení firmy Škoda Auto a.s. i pracovníkům 

personálního oddělení (zejména vedoucímu útvaru ZP p. ing. Pavlu Hlaváčovi a p. 
Mgr. Karlu Hoferkovi).  

 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
* * * 
 
Informace o Škoda Auto a.s. naleznete na internetu: 
 



www.skoda-auto.cz 
 

 Informace o vzdělávacích zařízeních (vysoké škole a učilištích) najdete na adrese: 
skoly.skoda-auto.cz

 
* * * 

 
V nejvyšší fotbalové soutěži si vede Boleslav zatím velmi úspěšně (po vítězství nad 

Olomoucí venku následovalo 25.9. vítězství nad Jabloncem na domácím hřišti). 
Boleslavští fotbalisté čekají dva hráče z Brazílie. 
 
 
Více informací o Mladé Boleslavi a jejím okolí najdete na webových stránkách našeho 

města: 
 

http://www.mb-net.cz
 
 
 

Co teď ??! 
 

  Ano, všichni to známe, co se běžně říká, tedy- naděje umírá poslední! Je to 
tak, když už vyčerpáme všechny možnosti řešení situací, naděje, ta poslední ještě v nás 
zbývá. A je to dobře, naděje člověku vdechne ještě smysl života, ukáže cestu v mnohdy 
životní džungli a dá i to, co už jsme, možná oželeli. Dny přicházejí a odcházejí, čas 
neúprosně nám otáčí stránky v kalendáři. Zamysleme se někdy nad sebou, zda je 
správná ta cesta životní jíž jdeme, zda není nutné něco změnit, něco vylepšit. Hodiny a 
týdny leckdy prožíváme v úzkostech a strachu- co dál, jak jít kupředu?! Nebojme se 
přiznat si své omyly a chyby a zaváhání, poučme se ze svých selhání a s nadějí jděme 
vstříc budoucím dnům a měsícům. Najděme sami „ sebe“, zdokonalme své „ já“, učme 
se v sobě vyznat, tím snáze pak pochopíme v čem jsme chybovali.  
 
  Cílem života je být spokojený, nikoliv šťastný a spokojeni jsme když ( kdo 
to umí ?! ) se nic zlého nepřihodí, když vše jde starým vytčeným tempem. Změna je 
však život- dejme do starých osvědčených receptů na cesty životní i prvek inovace, 
zlepšujme, vylepšujme, poznávejme nové, co nám usnadní cestu ku zdraví, spokojenosti 
a někdy také štěstí. Vyvolávejme v sobě příliv endorfinů- hormonů štěstí a snažme se 
být alespoň sami se sebou spokojení když už ne vysloveně šťastní. 

 
 

Marie Ritterová 
 
 

http://www.skoda-auto.cz/
http://skoly.skoda-auto.cz/
http://www.mb-net.cz/


 
 

 
Poesie Zbyňka Havlíčka 
 
 
Zbyněk Havlíček (1942 – 69) byl syn spisovatele Jaroslava Havlíčka (známého např. 
románem Helimadoe). Jako člověk nepohodlný minulému režimu nesměl publikovat a byl 
sledován StB. Občanským povoláním pracoval jako klinický psycholog v psychiatrické 
léčebně v Dobřanech. 
 
Ukázka z cyklu „Stalinská epocha“: 
 
 

V politických čelistech dní 

Zaplombovaných tankovými pásy 

Spí 

Svědomí světa 

Se svou jedinou morálkou 

Odsouzenců k smrti 

Klade pod sebe důvody jako miny 

Zatím co velká schizofrenie dějin 

Podobna ručičce horečně pobíhající po skle aut 

Stírá si z čela pot namísto deště 

 

Zdroj: Rozhlasová universita Svobodné Evropy 

 
 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Životní události 
 
Autoři Holmes a Rahe uvedli v roce 1967 v Žurnálu psychosomatického výzkumu studii, 
která odpovídá na otázky „Kdy, jak a kde dochází ke stresu?“ Jde o odstupňování (škálování) 
stresogenních situací, vytvoření jakéhosi žebříčku stresorů. 
 

Událost Body 
 
Smrt manžela nebo manželky 100 
Rozvod 73 
Rozpad manželství 65 
Vězení 63 
Smrt v rodině 63 



Zranění nebo nemoc 53 
Sňatek 50 
Ztráta zaměstnání 47 
Manželské problémy 45 
Odchod do důchodu 44 
Změna zdrav. stavu člena rodiny 44 
Těhotenství 40 
Sexuální problémy 39 
Přírůstek do rodiny 39 
Přizpůsobování se nové práci 39 
Změna finanční situace 38 
Smrt blízkého přítele 37 
Změna v povolání 36 
Manželské hádky 35 
Velká půjčka 31 
Zrušení půjčky 30 
Změna pracovních povinností 29 
Dítě opouštějící domov 29 
Potíže s tchýní nebo s tchánem 29 
Osobní úspěch 28 
Manželka začne nebo přestane pracovat 26 
Začátek nebo konec školy 26 
Změna životních podmínek 25 
Změna v osobních zvycích 24 
Potíže s nadřízenými 23 
Změna bydliště 20 
Změna pracovní doby nebo podmínek 20 
Změna školy 20 
Změna v rekreaci 19 
Změna v náboženském životě 19 
Změna ve společenském životě 18 
Malá půjčka z banky 17 
Změna v rutině spánku 16 
Změna v rodinných vztazích 15 
Změna stravy 15 
Prázdniny 13 
Vánoce 12 
Malé porušení zákona 11 

 
Sečtete-li bodové ohodnocení událostí, které se staly během uplynulého roku, získáte míru 

vaší zátěže. Podle autorů dochází ke kumulaci stresorů z různých zdrojů. Překročení určité 
hranice únosnosti se projeví jako radikální změna zdravotního stavu (sledována byla činnost 
srdce). Autoři vymezili hranici mezi součtem 300 bodů za 3 až 5 let, příp. 150 bodů za jeden 
rok. 
 



- k-  
 
Zdroj: 
ESPRIT, časopis České asociace pro psychické zdraví, č. 9/2005. 
(naše pobočka ČSDZ je kolektivním členem této asociace) 
Též na internetu: www.capz.cz
 
Pozn. red.: Celé číslo ESPRITU, tentokráte věnované stresu, je k dispozici v klubovně. 
 
 * * * 
 

V srpnovém čísle jsme vyhlásili anketu na podobu rehabilitačních pobytů - nynější i 
budoucí. Co se vám líbí a nelíbí? Co lze zlepšit v organizaci? Jak řešit optimální poměr mezi 
svobodou jednotlivce a řádem nutným pro chod celku? Nepotřebují naše pobyty nějaký nový 
nápad, nový impuls? A když ano, tak jaký? Odpovědi se nám, bohužel, zatím nehrnou. 

A tak Vás vyzýváme ještě jednou: Napište nám (nebo sdělte ústně) své názory, třebas i 
anonymně, vaše soukromí bude respektováno. Pokud by tato anketa přerostla ve veřejnou 
diskusi na stránkách Klubka, bude jen dobře. Vaše náměty nám budou velmi užitečné. 

 
Jana Matějíčková za Denní sanatorium 

RNDr. Jan Bázler za radu pobočky 
 

 
 Naše hudební pořady 
-  pokračují opět po prázdninové pauze. Poslední se konal 29.9. jako součást „Týdnů pro 
duševní zdraví“, a to v kulturním sále psychiatrické léčebny PL Kosmonosy.  

Do oficiálního programu „Týdnů“ tato akce zařazena nebyla, (protože jsem se naším 
přítelem Tomášem Adamem, který program „Týdnů“ dával dohromady, nedal dohromady 
včas), takže se veřejnost o tomto pořadu nedozvěděla. O to větší byla moje radost, že vše bylo 
připraveno ze strany léčebny velmi pečlivě a že byla hojná účast pacientů, o které mi šlo 
především. Dík patří panu MUDr. Mistolerovi i sestřičkám, které zajišťovaly hladký chod 
akce. 

Věnoval jsem se opět Karlu Krylovi. Původně jsem uvažoval o repríze přednášky 
„Ekologické motivy v tvorbě Karla Kryla“, kterou jsem měl v našem klubu v červnu. Protože 
však písničky, jako je „Kyselý sníh“, jsou velmi smutné, pro pacienty jsem zvolil raději 
motivy křesťanské, zejména z méně známého alba „Carmina ressurectionis“ (latinsky:písně 
vzkříšení) – myslím, že třeba písnička „Děkuji“ je účinným povzbuzením pro lidi prožívající 
těžkou životní zkoušku. Pořad jsem ukončil, jak je mým zvykem, opakováním resp. výběrem 
písničky dle přání publika – tentokráte byl zájem o tři najednou: „Anděl“ (tím jsem i začínal), 
„Salome“ (na tu bych sám býval zapomněl, přestože i zde jde o biblický příběh) a z jiného 
soudku „Morituri te salutant“ (to znamená, připomínám pro nelatiníky, „jdoucí na smrt tě 
pozdravují“ a ve starém Římě tak zdravili gladiátoři před zápasem císaře). 

Příští pořad se bude konat u nás a věnuji jej Osvobozenému divadlu (jak Jan Werich, tak i 
Jiří Voskovec měli letos kulaté výročí). Pověděli bychom si třeba něco o „Těžké Barboře“ – 
pokud nedojde ke změnám, bylo by to 12. října (středa) v 16:00 v naší klubovně. 
 

RNDr. Jan Bázler 
 

 

http://www.capz.cz/


Máte rádi vtipy ? 
 
Nový prodavač v autoservisu. 
Přijede zákazník: Zlobí mě motor. 
Váš problém, s tím vám já nepomůžu. Měl jste si ho lépe vychovat. 
 
"Musíte vědět pravdu, bohužel, vaše žena má před sebou už jen několik dní." 
"Nevadí, pane doktore. Když jsem to vydržel tolik let, tak to těch pár dní už nějak doklepu." 
 
Lékař radí obézní pacientce: 
Měla byste pěstovat lehkou atletiku. 
V mém věku, pane doktore? 
Pro začátek byste měla každý den přeskočit oběd a večeři. 
 

vybrali Přádovi 
 
 
 

Pozdě večer stojí generální ředitel u skartovačky, vedle něho mladý zaměstnanec. 
Ředitel povídá: "Prosím vás, držím v ruce velmi citlivý a důležitý dokument a moje 
sekretářka už šla domů. Můžete mi pomoci s tímhle přístrojem?" 
"Samozřejmě," odpoví mladík. Zapne skartovačku, vloží papír a zmáčkne knoflík START. 
"Mockrát děkuji. Budu potřebovat tři kopie!" 

MB 
 

 
 
 
 Vzpomínka 
 

Těsně po uzávěrce minulého čísla došla smutná zpráva, že naše řady navždy opustil náš 
dlouholetý člen Tonda Z. Patřil sice k „přespolním“ členům, přesto v době, kdy mu to 
zdravotní stav dovoloval, patřil k nejaktivnějším. V pionýrských dobách, kdy jsme si na 
našich rehabilitačních pobytech zajišťovali vaření vlastními silami, býval právě Tonda naším 
šéfkuchařem. Po určitou dobu (zejména v roce 2002) také obětavě zajišťoval část služeb 
v naší klubovně. Ztratili jsme v něm dobrého přítele a kamaráda. 

 
Čest jeho památce! 
 

 
* * * 

Řešení šachové úlohy ze srpna: 
 
1.  De6   Vg8 
2. Dxf6+   Vg7 
3. Dxg7 mat 
alternativně 1...  Kg8 
2. Vc7+   Kh8 
3. Dxc8 mat 



alternativně 1...  Vd3 
2. Dxc8+   Vd8 
3. Dxd8 mat 
alternativně 1...  Vc4 
2. Dh3+   Vh4 
3. Dxc8 mat 

Zdroj: K. Sobek, Čs. šach, 1953 
 
 
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 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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http://www.fokus-mb.cz/

