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Hleďte, při ohromném provozu vesmíru 
je možno považovat sám holý fakt vlastního života za úspěch, ba 

za něco jako vyznamenání. 
 

Josef Čapek  
 

Elixír života a mládí. 
 

Ve svých minulých článcích jsem se dotkla podstaty života, lásky - kamenných hradeb 
energie. Vrátím se ještě k podstatě lásky. Ano, láska je určitý druh, potenciál energie, je život 
sám, činí nám ze života ráj na zemi, je směřování k vesmíru, k podstatě božské existence. 
Spojení muže a ženy je spojení, souhra dvou energií i harmonie s vesmírem. Podobné energie 
mají tendenci se najít, a hledají se, když se nesetkají stejně nabité energie, výsledek - 
disharmonie! Životní mat!! Cíl života je láska- spojení energií, život je synonymem pro 
energii. Bůh - největší láska, splynutí s Bohem, Bůh – nejvyšší energie. Toť boží láska - slovo 
se stalo tělem, láska obětí, naděje jistotou! Vraťme se k problematice vztahů. Život – 
problémy - vztahy. Když selže v lásce muž, je ukojen kariérou, pokud má k ní schopnosti, 
selže - li v lásce žena, nenahradí ji to ani úspěchy v práci, je to ztracená duše! Vidíme příčinu 
v různosti mozku a utváření rozdílného mezi mužem a ženou. Mozek muže je systémový, 
mozek ženy empatický. Když muž opravdu miluje, miluje srdcem ne tělem jako žena! Je to 
sice téměř paradox, ale je to pravda, je to tak! Do lásky se musí jít s vědomostmi, chytrostí a 
určitým „grifem“, abychom nalezli soulad. Nejdůležitější pro vztahy muže a ženy je 
pochopení, schopnost odpouštět, nebát se kompromisu, takt a tolerance, směřovat k souladu i 
tam, kde je to těžké, opravdu milovat znamená milovat srdcem, mít v sobě odlesk božské 
lásky a odpuštění člověku. Umět, mít schopnost vyhledat sobě podobnou energii, stanovit si 
pořadí hodnot u partnera, odpuštění - toť klíč ke štěstí. Opravdová láska - tu spolu ti dva 
budují každý den!! Je důležitá pružnost, přizpůsobení se, rovnost inteligencí. Najdi míru 
v lásce ať je stálá, chybu dělá ten, kdo otálí nebo cválá!! Hodina lásky je hodina času a 
věčnosti!!! 
 
 
   Marie Ritterová 

 
 

 
Koření života. 

 
Jak už název sám napovídá nemůže být řeč o ničem jiném než o vzácném zrnku života 

- humoru. Ten, je-li opravdu pravý a cílený nám umožní prožít mnohdy tíživý životní 
okamžik s nadhledem a pro nás snesitelně. Díváme-li se na situace pod zorným úhlem humoru 
jsme na té správnější straně sporné mnohdy životní stránky. Humor je tím vzácným kořením 



co dává pikantní a příjemnější chuti i méně chutným pokrmům, jež jsou nám životem 
servírovány. Bez humoru by mnohdy den s jeho těžkou zátěží byl až třeba neunesitelný a 
bleskne - li po nás očkem rozverný chlapec humor až se dovedeme i usmívat tam, kde 
bychom někdy měli oči jen pro pláč. Úsměv, smích je mládí, štěstí i krása i zdraví!! Stejně 
jako je různorodý život i koření humoru, jímž ochucujeme servírované události, je různorodé 
povahy a druhu. Jistě znáte pojem černý humor. Barevná škála existuje ve všem, tedy i v této 
oblasti, ve sféře apetitu. Člověk obdařený touto vzácnou vlastností dokáže být velkorysý i 
tam, kde vážný zasmušilý člověk skládá zbraně nebo tne mečem či jedovatou slinou. Humor, 
to je určitý druh přístupu k realitě a jsou jím obdařeni většinou skvělí a nadaní lidé, ovšem, ne 
vždy i ten, komu není vlastnost humoru cizí dokáže brát těžkou životní situaci tak, aby 
nadlehčil její význam, ano, humor jakožto určitý druh a stupeň vnímání skutečnosti je 
determinován časem a místem určení, má i tedy své zákonitosti. Ne vždy můžeme vše brát tak 
s nadhledem, čas, tak jako ve všem je průsečíkem matematických vzorců života. Hledejme zář 
humoru i tam, kde je černočerná tma a určitě nám bleskne i světýlko jasnějšího dne! Humor 
pomůže vyrovnat dysbalanci naší osobnosti a víme že rovnováha je ukázkou našeho zdraví. 
Život nám pak bude chutnat opravdu pikantně!! 
 
 

    Marie Ritterová 
 

 

Pokračování ankety z loňska 
 

Jak to vidím JÁ … 
 
 

Jmenuji se Roman Kurian. Pro mě je klub velký přínos, dostanu se mezi lidi, se 
kterými se cítím jako rovný s rovným, kteří se nade mnou nepovyšují. Můj velký problém byl 
v pracovním procesu, kde jsem velmi práci nezvládal i když jsem ji již vykonával přes deset 
let. „Normální lidi“ mne netolerovali a ještě zvyšovali psychický nátlak i fyzický nátlak ( 
vyhrůžka).  

 
Klub je pro mne přínos také v tom , že vyslechnu odborné přednášky a rozšiřuji si své 

obzory o nové poznatky. Je rovněž pro mne návod, jak se správně chovat a kde jsou mé 
chyby! Také díky klubu jsem poznal nové lidi, se kterými jsem našel společnou řeč a také 
jsem poznal bližší přátelské vztahy , za což děkuji své cestě do Chorvatska v rámci 
pořádaných zahraničních pobytů. 
 
 

Roman Kurian 
 
 

* * * 
 

Město Mladá Boleslav vyhovělo naší žádosti o poskytnutí dotace. Upřímně děkujeme 
vedení města, sociální komisi i úředníkům magistrátu, kteří se naší žádostí zabývali. 
Panu primátorovi MUDr. Raduanovi Nwelatimu i náměstku primátora Mgr. Jaroslavu 
Polívkovi jsme zaslali děkovné dopisy. 

 
 



Duševní nemoc: milion lidí za rok 
 
Ing. Martina Přibylová z pobočky Praha nás upozornila na alarmující článek Lenky Petrášové 
v Mladé Frontě Dnes z 9. března 2007. 
 
V roce 2005 bylo s duševními nemocemi hospitalizováno 32 tisíc lidí a ordinacemi psychiatrů 
prošlo 950 tisíc lidí, jen s depresemi jich bylo okolo 700 tisíc. Počet lidí, kteří by se měli léčit 
u psychiatra, ale odmítají si to přiznat, se odhaduje na 1,7 milionu! Jak uvádí přední český 
psychiatr Jiří Raboch, deprese s fobiemi patří mezi nejčastější  duševní poruchy. Podle studie 
Světové zdravotnické organizace budou deprese za deset let způsobovat vyspělým zemím 
větší ztráty než onkologická onemocnění nebo nemoci srdce a cév. Přibývá i dětí s depresemi. 
Plný text článku je k dispozici (a okopírování) v klubovně. 

- red – 
 

* * * 
Jarní pobyt v přírodě. 

 
Letošní jarní pobyt, který se tentokrát uskuteční na Sázavě v penzionu Sázavka bude určitě 

zase stát zato, jako předešlé pobyty. Já jsem byla loni poprvé a moc se mi pobyt líbil, byla to 
zase změna. Lepší než sedět doma, nemyslíte? Možná se bude i sjíždět voda, na to se obzvlášť 
těším, i když z vody mám docela, jak bych to napsala, respekt! Pojede se v květnu a já i moje 
mamka, která jede se mnou se opravdu moc těšíme. Počet volných míst byl letos docela 
omezen, a tak další lidé se už nemohou hlásit, už jsou všechna místa obsazena. A tak vám, 
kteří jste letos zaváhali chci vzkázat prostřednictvím tohoto článku, nezoufejte a zkuste to 
příští rok. A s těmi, kdo letos jedou se těším na viděnou! 
 

   Eliška Jiráková, DiS 
 
 

 Charles Baudelaire – Pro jednu kreolskou krásku 
(básnický překlad básně vydané roku 1857 

ve Francii ve sbírce  „ Květy zla“) 
 
 V provoněné zemi kterou slunce hladí 
 Uzřel jsem pod baldachýnem z purpurových stromů 
 A palem z nichž do očí lenost kane 
 Kreolskou ženu krásy nevídané. 
 
 Pleť má bledou a teplou, brunetka půvabné líce  
 Hrdlo její – jak ptačí šíje 
 Vysoká a štíhlá s chůzí levhartice 
 Klidně se usmívá a z lásky mužů žije. 
 
 Kdybyste krásko šla tou zemí pravé slávy 
 Po březích Seiny či kdesi u Loiry  
 Půvabem svým hodna šlechtická sídla zdobit 
 
 Tisíce sonetů rázem by v setmělých místnůstkách rozvilo se  
 A každý básník, který váš obraz v duši hladí, 
 Kouzlem vašich očí byl by jak černý otrok dobyt.  



 
 Přeložil : Luboš Hluchý  
     V Mladé Boleslavi , 22. 6.  1998 
 
 
(Pozn. redakce: Opět máme k dispozici od překladatele podrobnější materiály, které můžeme 
poskytnout hlubším zájemcům o francouzský jazyk a literaturu.) 

 

MÓDNÍ STAR SHOW. 
 24.března, v docela slunné a voňavé jarní sobotě se konala módní star show 
v obchodním centru Olympia v Mladé Boleslavi. Už jméno uvádějícího moderátora slibovalo 
renomé a úroveň, nebyl to nikdo jiný než populární Jan Čenský. Jeho vysoká impozantní 
postava přesně ve tři hodiny ještě středoevropského času / posledního dne / se objevila na 
malém improvizovaném molu v hale obchodního centra Olympia. Jeho zahájení připomínalo 
šarmem a dokonalostí hrdiny starých olympijských vítězů s vavřínovým věncem i slávou 
kolem. Lidé, jichž bylo všude u mola plno, někteří pohodlně seděli, se zájmem shlédli úvodní 
vystoupení módních trendů OP Prostějov, jež Jan Čenský představil v začátku módní 
přehlídky. Byla to většinou klasika v módních barvách. Mezi vystoupením modelek byly 
načasovány taneční kreace. Jan Čenský umí vše, dokázal se svou atraktivní mladou tanečnicí 
Terezkou, její přepychová róba oslńovala ve víru walzu zraky diváků, i umění spojení 
moderátora s tanečním mistrovstvím. Následovalo vystoupení mladých subtilních modelek a 
modelů v módním oblečení firmy Takko. Oči diváků při staccatu rytmické hudby napjatě 
sledovali profesionální krok modelek po předváděcím molu. Aplaus zazníval z řad 
přihlížejících neustále a vytrvale, vše se líbilo, bylo na co se dívat a co obdivovat. Nádherná 
mladá dvojice profesionálních tanečníků v oslňivých blýskavých úborech strhla k bouřlivému 
potlesku dlaně diváků když předvedla s dokonalým tanečním uměním jeden z latinsko- 
amerických tanců. Znovu se vrátila móda, tentokráte představili modelky a modelové módní 
oblečení z firmy Yorker a nejatraktivnější modely v superkvalitě a luxusním provedení 
z prestižní značky firmy Orsay. I pětinásobný mistr ve fitness Hadrovský ukázal publiku 
v plážovém oblečení své vytrénované svalnaté tělo. Pořadatelé nezapomněli ani na dětskou 
módu. Holčičky a chlapečci předvedli téměř dokonalou kopii prezentování modelů svých 
starších předchůdců. Jan Čenský také představil krásnou reprezentativní Miss Juniors z roku 
2005 Kristýnku Matinkovou, jejíž postava nám připomenula ladné křivky bohyně mládí a 
krásy, Junony. Předvedla opravdu profesionálně a šarmantně módu v módních tanečních 
kreacích. Přehlídku uzavírala móda sportovní z firmy Sportissimo.  
 Módní star show byla barevně i módně dokonalá, všichni, kteří se na přehlídce podíleli 
včetně modelek a modelů měli přesně takovou představu jaký dojem skutečně přehlídka 
udělala. Móda byla opravdu taková jaká má být- držet krok se světovým modelingem!  
 S obdivem, krásnými dojmy a plni ještě atmosféry krásy, která tady defilovala, jsme se 
rozcházeli už do větrné a podvečerní jarní předposlední březnové soboty. Těšíme se na 
opakování podobných skvělých akcí, kdo miluje krásu, a oplývá fantazií, představivostí a 
kombinací už v duchu u sebe utváří svůj jarní model, se kterým pozdraví nadcházející jarní 
svátky- zelené Velikonoce. Na shledanou a díky všem, pane Čenský!! 

Marie Ritterová 
* * * 

 
Populární obrazová publikace Boleslavský uličník je opět k sehnání v Muzeu 
Mladoboleslavska a knihkupectvích. Během března vyšel dotisk knihy. Autorka knihy, 



odborná pracovnice muzea Sylva Městecká, v ní popisuje historii, stavební vývoj a význam 
ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství Mladé Boleslavi. 
Více na internetu: 

http://www.mb-net.cz
 
Doporučujeme rovněž webové stránky firmy ŠKODA AUTO a.s., která patří k našim 
sponzorům: 

//www.skoda-auto.com/cze
- red- 

 
 
 
 
Fórek speciálně aktuální 
 
Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. Zkrátka nuda. Vtom se 
otevřou dveře a do nich po čtyřech vleze muž s něčím mezi zuby, v rukou má také zvláštní 
předměty a ještě za sebou po chodbě něco táhne.. 
Doktor na něj: „“Sss, kdopak se nám to tu plazí na návštěvu. Není to snad malinký hádek? 
Tak se doplaz a vítej, malý hádku!“ 
Osoba na čtyřech nesouhlasně zakroutí hlavou. “Ááá, tak ty jsi tedy malá želvička, která se 
sem vleče na slovíčko?“ 
Osoba na čtyřech opět nesouhlasně zakroutí hlavou. 
„Tak, kdopak teda jsi? Že by snad malý červíček??“ 
Muž pustí z pusy drát a povídá: „Jděte k čertu, doktore. Já vám tady natahuji k počítači kabel 
pro internet!“  

-mb- 
 

* * * 
 

Na valné hromadě bylo rozhodnuto, že si pořídíme vlastní internetové spojení – a to už 
není žádný žert. Přípravy na pořízení internetem vybaveného počítače jsou v plném 
proudu. Možná právě to bude impulsem pro nynější a třeba i budoucí návštěvníky, aby 
mezi nás zavítali častěji. 
 
Počítáme s tím, že k veřejné dispozici bude archiv našich výtisků Klubka. A 
přispěvatelé nám budou moci své příspěvky zasílat elektronickou poštou. Naši e-
mailovou adresu zveřejníme (samozřejmě až po úspěšném náběhu) v některém 
z příštích čísel. 
 

Redakce 
 
 

Co v nás zvítězí ??? 
( Zvítězíme sami nad sebou ???) 

 
 Člověk se nerodí s vrozeným potenciálem dobra ani zla, jeho postoj k sobě samému, 
k ostatním, ke světu se formuje během života podle vlivů, jež ho obklopují a podle toho, co 

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


sám ze sebe dokáže udělat, zda najde sílu zvítězit sám nad sebou. K největšímu štěstí v životě 
člověka patří mít přátele, lásku, zachovávat dobré vztahy se svými bližními. Ježíš praví- miluj 
své bližní jako sebe sama! Mnohdy je těžké, velmi obtížné zvítězit sám nad sebou, nad svými, 
byť oprávněnými, negativními postoji k ostatním. Písmo říká - oplácet dobré zlým je pekelné, 
zlotřilé, splácet zlé zlým je pudové, stvrdit dobré dobrým je lidské, ale odměnit dobrým zlé je 
- b o ž s k é  !! Hledejme v pevné víře v toto krásné sílu být nad sebou, snažme se dokázat 
milovat i své nepřátele, jak praví Kristus. Ano, je to sysifovsky těžké, ale velká víra a 
osobnostní kvality v nás dovede i toto vzbudit! Největší umění je dokázat zvítězit nad slabým, 
lidským a pokusit se jednat podle Krista, slabost lidská se promění a bude odměněna zákony 
božskými. Vývoj člověka by měl směřovat k tomu, k čemu byl stvořen - k obrazu Božímu! 
Najít v sobě sílu bojovat se vším nedůstojným a špatným, zvítězit sám nad sebou, nám dává 
jedině víra. Víra je dar, važme si daru, jež každému není dán!! Jděme do „sebe“, my 
vládneme sebou, buďme pevní ve své cestě ke zdraví a posilujme se vírou! 
 
 

   Marie Ritterová 
 
 
Řešení šachové úlohy z února: 
(Oprava: ve březnovém čísle jsme otiskli řešení šachové úlohy z ledna, ale v nadpisu je 
uvedeno řešení z prosince. Za vzniklou technickou chybu se čtenářům omlouváme.) 
 
1.  e8J - hrozí   2. Df8 mat 
 
alternativy dalšího postupu: 
1. … J5d6  2. Ke7 mat 
1. … J7d6  2. Kxe5 mat 
1. … Sd6 nebo Dc5 2. Kf5 mat 
1. … Dd6 nebo Jc5 2. Je4 mat 
1. … Dxe6+  2.Jxe6 mat 
 

Zdroj: A. White, Good Companion 1921 
 

* * * 
 
Pro bystré počtáře 
Kousek mýdla, který máš v koupelně, má tvar kvádru. Užíváš ho rovnoměrně každý den. Za 7 
dní jsi spotřeboval tolik mýdla, že se jeho všechny rozměry zmenšily na polovinu. Na kolik dní 
ti mýdlo vystačí, budeš-li jej používat stejně jako dosud. 

L.H. 
* * * 

Našim řešitelům 
Šachové úlohy a sudoky od přátel z Ostravy lze nalézt v jejich časopise „Život společnosti“ – 
k dispozici je v naší klubovně. Ostravákům děkujeme. V našem časopise budeme otiskovat 
úlohy z našich vlastních zdrojů, konkrétně od Luboše. 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

BÍLÝ NA TAHU VYHRAJE 
naposled taženo: 7. e5  dxe5, 8. fxe5  Jg4 ? 
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