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Přiblížit k moudrosti se může jen ten, kdo dokáže stavět na základech poznání 
ověřených věkem praxe, 

pěstuje lásku ke všemu živému 
a vzhlíží s pokorou k tomu, co jej přesahuje! 

 
Miloš Veselý 

 

 
 

Srpnové etudy. 
 
 

 Královský srpen, měsíc dominujícího léta, měsíc bohatství, měsíc kulminujících žní i většiny 
dozrávajícího ovoce! Od 23. července do 23. měsíce srpna, kdo se narodil - je Král! Lidé narození ve 
znamení Lva prý bývají ti nejlepší lidé. Nelze, ovšem, generalizovat, ale také je fakt, že člověk narozený ve 
„Lvu“ je většinou, ne vždy, obdařený aspoň z části či v něčem, vlastností krále zvířat, Lva. Ano, lvi bývají 
takoví, jací králové mají být! Vládnoucí, impozantní, velkorysí, nesmírně hrdí, opravdu v šarlatu 
královském vládnou! Jsou to Vládcové, jejich slovo a jejich vůle musí vždy platit! Ušlechtilí „Lvi“ bývají 
také někdy obdařeni vlastností tolerance. Ta vyplývá spíše z jejich velkorysosti než z něčeho jiného. Lví 
hříva vlaje ve větru, a to nejcennější čím oplývají- nikdy se nevzdávají, bojují až do konce, buď zvítězí nebo 
padnou, neexistuje pro ně střední cesta. Lížou si utržené rány v boji, ale vytrvají až do konce. Lvi jsou 
opravdu královští!! A co víc - jsou opravdu věrní - vzpomínáte na Svatopluka Čecha a jeho Bruncvíka, na 
lva, který ležel u jeho nohou, oddaný a věrný! Ano, Lvi jsou – jako jsou kondoři vládci oblak - vládcové 
pouště! Vždy královští!! 
 
 

    Marie Ritterová 
 
 

* * * 
 

Citát měsíce je opět vlastní myšlenka našeho člena. 
 

 
Humor – medicína na tapetě 

 
Přijde žena k doktorovi:  
"Pane doktore, cítím se špatně." 
Lékař jí radí: 
"Každé ráno nalačno vypijte jedno syrové vajíčko."  
"Pane doktore, ale já vajíčka nesnáším."  
"A kdo po vás, proboha, chce, abyste je snášela?" 
 
 
Kožíškovi u lékaře. Doktor babu zevrubně prohlédne a pak ji pošle na chodbu a říká starému Kožíškovi:  



"Pane Kožíšek, tady je medicína v koncích. Vaše paní je smrtelně nemocná. Ale věděl bych o jednom 
prostředku, který by pomohl. Kdybyste se se svou paní třikrát denně miloval, vždycky po jídle...." Kožíšek 
to odkývá a vyleze na chodbu. Žena se k němu otáčí s nadějí v očích a říká: 
"Tak co? Co říkal doktor?"  
A Kožíšek s takovým smutným pohledem: "Že asi umřeš." 
 
"Jakou mám naději, pane doktore?"  
"Nó, víte, dělám tuhle operaci už po osmadvacáté."  
"Tak to jsem už klidný."  
"Jistě - jednou se to povést musí!" 
 
Přijde babička k doktorovi a ten jí říká: 
"Babi, máte slabé srdíčko, musíte si oddychnout a nechodit po schodech, abyste si neublížila."  
Po určitém čase ....  
Doktor: "No vidíte babičko, hned vypadáte lépe i srdíčko je už v pořádku, po těch schodech už pomaličku 
chodit můžete." 
Babička: "Jej, pane doktor, jste zlatý, ani nevíte jakou radost jste mi udělal, že už nemusím lézt po tom 
zábradlí." 

Přádovi 
 

Otevřený dopis sestře Janě Matějíčkové. 
  
  
Milá Jano, 
              vzhledem k tomu, že Jsi mi při našem posledním setkání oznamovala, že hodláš uzavřít svou 
mnohaletou činnost v DS i Socioterapeutickém klubu, který vlastně vplynul do založené Svépomocné 
skupiny, chtěla bych se trochu zamyslet nad naší společnou cestou. Byla Jsi pro mne prvním člověkem z řad 
SZP, který s l y š e l  na nové podněty v té nepříliš radostné práci na odd. A 12 PL a byl ochoten se 
opravdově angažovat spolu se mnou při hledání nových přístupů a metod při terapii vážně psychicky 
nemocných lidí a bez ohledu na to, že moje situace politická i profesionální byla obtížná a nepříznivá. 
Nedožily jsme se sice společně "stříbrné klubové svatby" (SK byl založen 1984), ale myslím si, že jsme se 
spolu i s MUDr Zdenou Stegerovou, více než dvě desítky let poctivě a neúnavně staraly o svěřené pacienty. 
Řada kolegů šla s námi střídavě kus cesty, ale hlavní břemeno leželo na našich bedrech. Dnes nechci a 
nemohu vypočítávat všechny aktivity, které jsme ve své práci používaly a zařízení, která jsme založily a 
vybudovaly. Bez Tebe, Tvé dělnosti a obětavosti, bychom nebyly schopny zrealizovat novou koncepci 
komplexní psychiatrické péče. Vždycky bylo na Tebe naprosté spolehnutí, i když to bylo náročné na náš 
osobní čas i osobní odpovědnost. 
               Koncem 80tých let jsem si na snovém místě přímo nad mořem na ostrově Korfu povzdechla, jak 
by naši pacienti potřebovali zažít rehabilitaci někde ve slunných krajích a u moře. Po návratu jsem se Ti o 
tom zmínila a Ty Jsi se okamžitě s nebývalou odvahou pustila do realizace, až jsem se zalekla, zda na to 
budeme stačit.Od té doby se naši kluboví přátelé vyhřívali a rehabilitovali u moře díky Tobě a Tvým 
organizačním schopnostem opakovaně. Byli jsme prvním psychiatrickým týmem v naší republice, který se 
takové akce odvážil. Stáli při nás nejen dobří lidé, kteří nás finančně podpořili, ale i "všichni svatí" jak se 
říká, kteří nedopustili, aby se nám něco zlého přihodilo. 
               Zažily jsme spolu v psychoterapeutické práci hodně starostí, ale také hodně radostí a naděje, že ve 
svornosti a lásce se křehké a zranitelné lidské duši daří mnohem mnohem lépe, že se uzdravuje. Jsem za tu 
zkušenost velice vděčná. Znamenalo to mnoho i pro můj vlastní život.  
               Děkuji Ti z celého srdce za to, že Jsi stála věrně při našich pacientech i při mně v naší nelehké a 
svým způsobem riskantní, protože průkopnické práci. Věřím, že Jsi marně nevydávala své síly a čas v 
zájmu dobra na této zemi. Domnívám se navíc, že vyjadřuji názor i mnoha našich minulých i současných 
pacientů, našich společných přátel. 
  
Červenec 2008     Tvoje Darja 



 
 

* * * 
 

„Velké kluby“ pokračují od září. V sobotu 6.9. bude hostem paní Jandáková: Zdravá výživa – základ zdraví, 
bioprodukty, přednáška+ukázky, prodej zdravých výrobků. Úplný program vyjde v příštím čísle. 
 
Mladoboleslavské dny zdraví 2008 proběhnou 6. – 10. 10. 2008. Budeme se na nich podílet i my. Počítáme 
se dnem (možná dokonce se dny) otevřených dveří v naší klubovně i s dalším pořadem o Karlu Krylovi, 
jehož konání v knihovně PL Kosmonosy bylo domluveno na čtvrtek 9. 10., začátek v 15:00. 
Další nápady a iniciativy budou vítány. 

- red - 
 
Z REGIONU 
 
Nebezpečný odpad po narkomanech 

 
22.7. ráno volal strážníky městské policie pracovník úklidové čety magistrátu, že v Novém parku 
u minigolfu nalezli ve křoví použité injekční stříkačky. Operační důstojník na místo vyslal hlídku, která na 
místě zlikvidovala použité stříkačky a několik prázdných ampulí. Všechno putovalo do příručního sběrného 
boxu. 
 
Upozorňujeme na takové nebezpečné nálezy i návštěvníky naší klubovny – zásadně se takových věcí 
nedotýkejte a zavolejte školené příslušníky městské policie. 
Dále ještě upozornění: Pokud je v klubovně přítomen někdo z našich funkcionářů a je tam sám, zpravidla se 
zamkne zevnitř (z bezpečnostních důvodů nelze jinak) – nedejte se tím odradit a zaklepejte silněji. 
 
Sport 
 
Prezident UEFA Michael Platini prostřednictvím Jima Boyce, místopředsedy komise mládeže UEFA, 
předal 23.7. navečer na radnici drobné dárky primátorovi Raduanu Nwelatimu. Ocenil tím podíl města na 
přípravě evropského šampionátu mladých fotbalistů. 

* * * 
Novým hlavním trenérem hokejistů Mladá Boleslav se stal Jiří Šejba. 

* * * 
Za účastí 56 hráčů z mnoha zemí světa začal v neděli 27. července šestý ročník Mezinárodního šachového 
festivalu OPEN Mladá Boleslav 2008. 
 

 Zdroj: internet 
-red- 

 
 

Řešení šachové úlohy z června 
 

1. Df5 
1. … exf5 2. Vd5 mat 
 
alternativně 
 

… e2 2. Dxf2 mat 
… Je4 2. Vc4 mat 
… c2 2. Vc4 mat 
… Sd6 2. Va4 mat 



 
* * * 

 
Nová šachová úloha je od Valerije Jevdokimova z Tuly (opět ruský zdroj). 

-MV- 
 

* * * 
 
 

Až po uzávěrce červencového Klubka nás David upozornil, že v červenci oslavil své šedesáté 
narozeniny Gustav Heczko, dlouholetý zasloužilý předseda pobočky Ostrava a dosud předseda  
výkonného (celorepublikového) výboru ČSDZ. 

My všichni z mladoboleslavské pobočky – ať jsme mohli Gustava poznat osobně nebo jen 
z písemných či telefonických kontaktů – opožděně, ale o nic méně upřímně gratulujeme. 

 
Rada pobočky a redakce Klubka 

 
 
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 1.8.2008 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz
Bílý na tahu dá mat 2. tahem 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

                  a     b     c     d     e     f     g     h 
 
Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, 

čestná členka redakční rady, 
Vladan Přáda a Jiří Přáda, David Mišun, 

   Ivan Nakov, Marie Ritterová 
   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/

	Řešení šachové úlohy z června

