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Kdo má ducha, má zajisté i správná slova; 
kdo má ale slova, nemá ještě nutně ducha. 

Konfucius 
 
 
 
 

Dokážeme odolávat ?!? 
 
 

 Během života se člověk dostane do různých zátěžových situací, stres ho celý obstoupí 
a je jen na něm, zda ho úspěšně zdolá či podlehne. Život člověka neplyne jen jako poklidná 
říčka, ale jsou i prudké sjezdy a strmé útesy, o které se může naše životní bárka roztříštit. Je 
naprosto nezbytné pěstovat v sobě zdravou psychickou a fyzickou odolnost , imunitu. Je nutná 
duševní i fyzická hygiena  ve smyslu odolnosti organismu. Člověk by měl pracovat s časem, 
ozbrojit se trpělivostí a pokorou před pravdou, určitým druhem poznání, před realitou. V tom, 
jak si navykne na určitý řád a systém je zakotven poloviční úspěch jeho životního působení. 
V okamžiku kdy je zatížen by měl burcovat všechny důležité složky své obrany, samozřejmě 
prvotní podmínkou je zkušenost, znalost sebe sama, svých schopností a možností. U duševně 
nemocných zvlášť je potřeba pěstovat pilíře psychické odolnosti, aby nedocházelo 
k relapsům. Snažme se v sobě posilovat dobré prvky svých zdravých reakcí v době zátěže, 
využijme každičkou nepatrnou možnost, která nám pomůže vybřednout z toho, co nás strhává 
znovu do propastných hlubin nemoci. Bojujme stále a ustavičně se vším co je nám dostupné, 
abychom odolali a uchovali si zdravé povědomí naší psychiky a našeho celkového zdraví 
fyzického i psychického! 
 
 
 

   Marie Ritterová 

 
Program socioterapeutických klubů 

na II. pololetí 2007 
 
1.9.2007  Zkušenosti s duševní nemocí 
  Presentace organizace VIDA-center 

Vystoupí aktivisté: Vlastík Pitner: „Příběh se šťastným koncem“ 
       p. Hlavatý: „Jak to chodí v Sadské“ 
   

Důležité upozornění: 1.9. proběhne rovněž 
mimořádná valná hromada 

pobočky zaměřená na zkvalitnění hospodaření pobočky. 
 



 
6.10.2007 „Čajový ráj“ 

Přednáška s ukázkou čajů včetně možnosti prodeje 
 - p. ing. Kotek 

 
3.11.2007 „Komunikace a vztahy“ 

Program z vlastních zdrojů  
- přednáší Marie Ritterová 

 
 

1.12.2007 Předvánoční klub 
Domluvena je návštěva manželů Darji a Afreda Kocábových a pátera Radima 
Vašinka. 

 
 
Všechny členy a příznivce srdečně zveme 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
Humor z dob předlistopadové totality 

 
Student z Třetího světa studující v totalitním Československu odpovídá při odletu ze země na 
otázky novinářů, avšaku poněkud lámanou češtinou :  
 
Těžkoslovensko je lihovědemagogický stát se šokalistickým zřícením, šizený Komickou 
stranou a výstředním výborem v čele s genitálním nájemníkem Mustafem Rusákem. Nejvíc se 
mi líbilo to pětileté hospodářské flámování. Letos se očekává v Těžkoslovensku zvýšení 
cestovního ruchu. Je zde totiž sedm divů světa. 
 
1) Každý má práci, není nezaměstnanost. 
2) Přesto, že má každý práci, nikdo nic nedělá. 
3) Přesto, že nikdo nic nedělá, plán se plní. 
4) Přesto, že se plán plní, nikde nic není. 
5) Přesto, že nikde nic není, dá se všechno sehnat. 
6) Přesto, že se dá všechno sehnat, všude se krade. 
7) Přesto, že se všude krade, nikde nic nechybí. 
 
Proto se mi v Těžkoslovensku velice líbilo a přeji dobré procitnutí po posledním pětiletém 
hospodářském flámování. 

* * * 
 
Můžete definovat kdo je komunista a kdo antikomunista? 
Jistě. Komunista je ten, kdo četl díla Marxe a Lenina; antikomunista je ten, kdo jim 
porozuměl.  
 
 

Dobrou náladu přejí čtenářům 
Přádovi 



 
 

Nové poznatky vědy. 
 

V oblasti zdravé výživy ve vztahu k nemocem věda postupuje stále kupředu. Už některé 
nové skutečnosti jsou známy, ale je stále něco nového a převratného. V poslední době je to 
poznatek o velkém významu nenasycených mastných kyselin Omega 3  a jejich vlivu na 
zdraví fyzické, to je už známo, ale i na zdraví psychické, to pro nás tak známo nebylo. Omega 
3  ovlivňují arteriosklerózu, vysoký krevní tlak i duševní nemoc schizofrenii, působí na 
správnou funkci buněčných membrán, ovlivňují genetickou expresi. Omega 3 může zlepšovat 
duševní stavy, schizofrenii, reguluje délku remisí a jejich kvalitu. Je obsažena v rybách, 
mořských, losos, tuňák, sardinky, i ve sladkovodních, v dýňových semínkách i slunečnicích. 
Je také důležité používat ve stravě hlavně kvalitní olivový olej , v Orientě jej používají 
výhradně. Olivový olej – pro mládí , pro zdraví, pro krásu!  

Je vidno, naše zdraví či nemoc je z velké části v našich rukou, stejně tak i délka a kvalita 
našeho života. Dobré genetické vybavení a zdravá výživa a zdravý životní styl  znamená 
v životě opravdovou výhru!Ten, kdo jen trochu může a spojí toto vše kladné s dostatkem 
pohybu má lepší šance i pro prodloužení a zkvalitnění svého života. A nezapomínat na dobré 
myšlenky, ty dělají člověka!! 
 
 

  Marie Ritterová 
 

Zdroj: Meteor, Radio Praha, 26.5.2007, prof. Molek 
 

SÁZAVKA 2007 
 

 Dovolte mi napsat pár řádků, pocitů, dojmů!. Nejsem aktivním členem Společnosti pro 
duševní zdraví, ale jeho příznivcem, propagátorem a v neposlední řadě účastníkem týdenních 
výletů pořádaných doktorkou Stegerovou. Je to již počtvrté. Zažil jsem pobyt na Macháči, 
v Jizerkách, Rokytnici a letos v penzionu Sázava, ležící kde jinde než v blízkosti řeky Sázavy. 
Mé dojmy byly tak silné a pocit poděkování a úcty k paní doktorce a sestřičkám tak velký, že 
jsem se rozhodl své dojmy popsat a poděkovat za to, co dělají. Říkáme tomu týden pro 
duševní zdraví. Jsou to pobyty, kde se setkávají staří známí s novými účastníky. Je tu 
příležitost si popovídat, zažít společné chvíle, pobavit se, protáhnout si kostru, je tu i prostor 
pro možnost terapie, ať individuální nebo kolektivní… No, ale konkrétně. Po loňském 
úspěšném pobytu jsme dostali lákavou nabídku pana majitele chalupy v Rokytnici pobytu 
v penzionu Sázava, který také vlastní. Po letech strávených na horách se to zdálo jako 
příjemná změna. A první pocit předčil očekávání. Penzion byl velice vzhledný, útulný, 
postavený ze dřeva,zasazen samozřejmě v zeleni, která je velice pěstěná- vzrostlé stromy i 
kvetoucí keře, kurty na tenis, venkovní krb, ohniště a blízkost řeky…No a jaký byl program? 
Vždy se na tom, kam vyrazíme, co podnikneme, společně shodneme. O programu rozhoduje 
hlavně náš zdravotní personál. Také se podřizuje zdravotnímu stavu a možnostem 
zúčastněných.  
 První den byl oddechový, takzvaně seznamovací. Prošli jsme nejbližší okolí, vesměs 
okolí řeky a domluvili se na programu na nejbližší dny. Byli nám slibovány výlety na hrady, 
výšlapy a volné chvíle strávené v krásné přírodě, klid a pro toho kdo by chtěl, i možnost 
sportovně se vyžít na kurtech. Každý si mohl vybrat, jak si týden užít. Byli jsme na výletě za 
kulturou, na hradě Český Šternberk, navštívili jsme Konopiště i muzeum Josefa Lady. 



Poznávali jsme i okolí. Jednou však ne zcela úspěšně. Za cíl jsme měli zříceninu hradu, kterou 
jsme ale nenašli.Humor jsme neztratili a vrátili se do chaty, tu jsme již našli.  

Jeden den se dal nazvat Dnem plným zážitků. Začalo to již dopoledne, když jsme měli 
možnost si zajezdit loďkou po Sázavě. Hlavními hrdiny celé trapné situace byla Jitka, Vlasta 
a Honza. Plout si jen tak v poklidu by byla nuda, a tak si to zúčastnění zpestřili. I pro 
pozorovatele na břehu byl nečekaný obrat nejprve první lodi, s Vlastou a Honzou, a následně 
druhé lodi, s Jitkou a Honzou, zábavou. To, že šly loďky ke dnu brali všichni s humorem. Vše 
dobře dopadlo, každý kdo chtěl se na loďce svezl, potápníci také, ani mokrost oděvu je 
neodradila. Odpoledne se nám mírně pokazilo počasí, ale dobrou náladu nám to nezkazilo. 
Těšili jsme se na návštěvu Konopiště. Jeli jsme tam vláčkem, což byl také velký zážitek. Vetší 
ale na nás čekal na zámku, a to v podobě našeho průvodce. Byl skvělý. Charismatický, 
osobitý, profesionální, ale také trochu zvláštní. Zvláštní byl svojí sexuální orientací, nikdy 
jsme se s nikým takovým nesetkali, a tak jsme byli trochu v šoku, ale nic proti jemu ani tomu. 
A Den zážitků jsme ukončili táborákem a opékáním vuřtů. Kdo chtěl mohl vydržet až do tmy 
u plápolajícího ohýnku. No a byl tu pátek, den rozloučení. Poslední společná komunita, popis 
dojmů, zážitků. K tomu se patří zmínit o vynikajícím umění pana kuchaře. Zasluhoval by řád 
Zlaté vařečky, vařil neskutečně dobře.  
 A hodnocení? Jenom kladné. Naše poděkování a poklona patří našim vedoucím, a také 
jsme je v naší poslední hře řádně charakterizovali- Janu jako matku Terezu, Dášu jako srdíčko 
a paní doktorku jako ostrov života. 
 Na závěr jsme se shodli, že tu je opravdu překrásně, a jelikož jsme objevili mnoho 
témat, další prožitky můžeme za rok znovu opakovat. Je tu hvězdárna Ondřejov, Konopiště a 
jeho zahrady, nepoznané okolní zříceniny, sportovní aktivity- výlet na kolech. A ten klídek a 
krásná příroda……. 
 
AŤ ŽIJE SÁZAVKA 2008 !!!!! 

Vlastimil Pitner 
 

Paul VERLAINE - PŘÁNÍ 
(básnický překlad z francouzštiny) 

 
 
 Ach, milostné idyly a milenky jež zcela první byly ! 
 Vlasy zlatě žluté, oči azurové, krásy pel 
 A pak, ve vůni mladých a sobě milých těl 
 Nesměle spontánní doteky něžná a jemná údolí pohladily. 
 
 
 Ty radosti a nevinnost už dávno odvál čas! 
 Žel bohu! Všechny je k jaru lítostí 
 Od černých zim vody odplavily, 
 Od mých svízelí, duše úzkostí a lásky jejíž plamen has. 
 
 
 Jedno že teď sám zde jsem, sám a zasmušilý, 
 Pochmurný a zoufalý, studenější než můj předek kdysi sivý 
 A jak bez starší sestry chudáka sirotka uvidíš mne.  
 
 
 Ó ženo, jež lásku mazlivou a horkou v sobě míváš, 



 Mírná, zamyšlená brunetko jež nikdy nedivíš se  
 A která nás občas na čelo jak malé děcko líbáš. 
 
 
 

Přeložil: Luboš Hluchý 
V Mladé Boleslavi, 18. 7. 1998 

 
Zavřou se krizová centra 

pro lidi s psychickými problémy?! 
 
Pod tímto titulem jsme v minulém čísle otiskli článek ředitelky CRPDZ, pani Mgr. Barbory 
Winigové. U jména paní ředitelky jsme použili nesprávný titul. Jde o naši redakční chybu, za 
kterou se paní ředitelce i čtenářům omlouváme. 
 
Od paní Mgr. et Mgr. Lucie Rybové, tajemnice Výboru pro lidská práva a biomedicínu z 
Odboru vládního zmocněnce pro lidská práva Sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva 
(kontakt: Úřad vlády Vladislavova 4 110 00 Praha 1 www.vlada.cz) jsme dostali další 
mediální a odborné reakce na omezení provozu Centra krizové intervence PL Bohnice. 
 
Svůj rozhodný nesouhlas zaslali pražští ambulantní psychiatři ministrovi zdravotnictví, 
presidentu ČLK a pražskému primátorovi. Intervenovali i u prof. MUDr. Cyrila Höschla, 
DrSc. 
 
MUDr. Jan Lorenc z Prahy 6 vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s vyjádřením mluvčího 
ministerstva zdravotnictví Tomáše Cikrta, že jde „nestandardní služby pro osoby, které trpí 
psychickými problémy a přitom nechtějí být hospitalizovány v běžné psychiatrické léčebně“. 
MUDr. Lorenc na to reaguje následovně: „Možná, že pan Cikrt by chtěl být hospitalizován 
v psychiatrické léčebně, když se dostane do akutní psychické krize – např. při ztrátě blízké 
osoby, věřím však a dle mé zkušenosti v tomto oboru také vím, že většina obyvatelstva by 
místo pobytu v léčebně, dala přednost odborné krizové intervenci ambulantní formou. Podle 
názoru pana Cikrta, který hraničí se středověkým tmářstvím, však bude muset psychiatrická 
léčebna přijmout každoročně o tisíce pacientů, které ošetřilo Centrum krizové intervence, 
více, takže pan Cikrt by měl podniknout patřičné kroky, aby na to byla psychiatrická léčebna 
připravena. 
 
Pokud pan Cikrt není s tímto názorem na Ministerstvu zdravotnictví osamocený a jeho názor 
není mezi úředníky „nestandardní“, pak bychom měli zřídit zvláštní pavilon pro ministerské 
úředníky chtivé hospitalizace v léčebně.“ 
 

MUDr. Jan Pfeiffer, bývalý ředitel CRPDZ, v současné době působící jako konzult u 
Sussexpartnership NHS Trust ve Velké Británií zaslal fundovaný rozbor, z něhož vybíráme: 

„Nejsem detailně  informován o skladbě pacientů a činnosti KC v Bohnicích, nicméně 
jsme informován natolik, že si troufám konstatovat, že KC v Bohnicích neodpovídá moderní 
koncepci krizové služby třeba tak, jak jsem ji ve zkratce popsal výše. Odpovídá spíše 
konceptům ze 70., 80. let. To však není nic překvapujícího, dle mého odhadu (i odhadu jiných 
zahraničních kolegů) se stav  systému psychiatrické péče v ČR pohybuje v propadu cca 30 let 
za moderními  trendy. Nicméně rušit KC v Bohnicích bez adekvátní náhrady  s argumentem 
jeho nepotřebnosti a nákladností je nerozvážnost či spíše, promiňte mi ten termín, tupost. … 
KC v Bohnicích, tak jako koncept akutní a krizové péče v Praze  a jistě v celé ČR potřebuje 

www.vlada.cz


změnu. Avšak argumentace o nepotřebnosti KC, argumentace, že stejně slouží jen pacientům, 
kteří nechtějí hospitalizaci v PL Bohnicích je opravdu asi jako bychom místo zavedení 
atypických neuroleptik propagovali exorcismus (topení, upalovaní, trepanaci lebky atd.).“ 

S rozhodnou kritikou vystoupila i organizace rodičů duševně nemocných – Sympathea. 
Problém krizového centra v Bohnicích, i když náš region náleží do spádové oblasti PL 
Kosmonosy, budeme nadále pozorně sledovat. 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
Podrobnější informace o Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví najdete na internetu:
 www.cmhcd.cz
 
Z REGIONU 
 
Internetové stránky statutárního města Mladé Boleslavi mají zcela nové grafické řešení, 
adresa zůstává beze změny: 

 
//www.mb-net.cz 

 
Pokud rozkliknete rubriku „O městě“ (vlevo nahoře), objeví se podrubriky „Zpravodajství“, 
kde je k dispozici městský zpravodaj „Boleslavan“ a „Regionální média“. Mezi tisk 
Mladoboleslavska zařadili správci stránek města i odkaz na náš časopis Klubko, udržovaný 
v internetové podobě péčí sesterské organizace FOKUS. Je to pro nás nemalý závazek, 
abychom udržovali náš časopis na dosavadní vysoké úrovni. 
 

Redakce 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z května 
 
11.  Jxe5 !!  Sxd1 
12.  Sxf7+  Ke7 

( po Kf8  13. Sxc5+ De7 – nic lepšího není – 14. Sxe7+ 
 a 15. Kxd1 by měl bílý o celou figuru víc) 
 

13.  Sxc5+  Kf6 
14.  O-O !  Kxe5 

( po Kg5 by vyšel tento matový závěr: 15.  Se3+ Kh4 
 16.  g3+ Jxg3  17. Vf4+ atd.) 
 

15. Vf5 mat 
Pro Klubko vybral a připravil 

-LH- 
 
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 

http://www.cmhcd.cz/


Redakční uzávěrka 27.6.2007 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

BÍLÝ NA TAHU VYHRAJE 
naposled taženo: 7. Sd2  Dxe5  8. O-O-O Jxe4 ? 
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