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Světu jsi možná jen jedinou osobou. 
Ale jediné osobě můžeš být celým světem. 

 
 

neznámý autor 
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Darja Kocábová 
 

Co považuji za důležité v životě 
 

Vypracováno na žádost pacientů 
 

1. Předpokladem každé změny, a to je to první důležité, je především 
určitá otevřenost. Slyšet, vidět, vnímat všemi smysly, ale mít i otevřenou 
mysl jako dítě, které se dovede podívat bez předsudku, navázat 
bezprostřední vztah – k přírodě, věcem, druhému člověku, které se dovede 
zpřístupnit životodárným vlivům. 

Právem mi mnozí z vás namítnou, že na svou otevřenost, na svou 
důvěru doplatili, že byla zneužita, že násilí, křivdy, lež, vypočítavost, 
ziskuchtivost atd. atd. nás obklopují ze všech stran. Když je člověk 
duševně i tělesně zraněn, má pak přirozenou tendenci se stáhnout, uzavřít, 
aby se rány zahojily. Přináší to s sebou velké nebezpečí, že zůstane ve své 
uzavřenosti jakoby zaklet, uzamčen na sedm západů. Je naplňován až po 
okraj sebelitováním, sebetrýzní, svalováním vin na druhé, na okolnosti, 
oddáváním se odvetě, představami, které se, nejsou-li konfrontovány se 
skutečností, stávají scestnými a vzdalují člověka stále více druhým. 
Uzavřenost je stagnace, řečeno obrazně, je to smrt. Otevřenost je 
dynamická, vytváří prostor pro změnu a růst. 

Psychiatr Viktor E. Frankl říká, že cílem v našem životě není 
rovnováha, poklid, pokoj, ale stálé úsilí o změny. To, co člověk potřebuje, 
není stav bez napětí, ale usilovný boj o něco, co je hodno touhy i 
namáhavého hledání. Toto napětí neoslabuje zdraví a celistvost osobnosti, 
ale posiluje je. Duševní zdraví je podle něho založeno do značné míry na 
přítomnosti určitého přiměřeného stavu napětí mezi tím, čeho člověk 
dosáhl, a tím, čeho by dosáhnout měl. „Člověk by sám od sebe měl 
požadovat vždy něco málo více, než na co právě stačí.“ Pokud mluvím 
často o obnovování duševní rovnováhy spíše než o uzdravení z duševní 
nemoci, nemíním tím trvalý neměnný stav, ale neustálé vyrovnávání 
výraznějších výchylek, což plně odpovídá Franklovu druhu přiměřeného 
napětí, trvale směřujícího k uskutečňování dějinami ověřených hodnot. 
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Sedmdesáté narozeniny oslavil v říjnu pan Mgr. Jaroslav Polívka, 

dlouholetý člen městského zastupitelstva v Mladé Boleslavi. V roce 1998 
byl zvolen starostou města. Když došlo ke konci jeho volebního období 
k ustanovení Mladé Boleslavi statutárním městem, stal se v důsledku této 
organizační změny prvním naším primátorem. V období 2006 – 2010 byl 
náměstkem primátora a v současné době (stejně jako v letech 2002 – 2006) 
pracuje jako člen rady města. 

Pan Mgr. Jaroslav Polívka (původním povoláním pedagog a ředitel 
osmiletého gymnasia) vždy podporoval práci našeho občanského sdružení 
a cestu k němu jsme měli vždy otevřenu. Připojujeme se s upřímným 
blahopřáním. 

Za radu pobočky ČSDZ, Ml. Boleslav 
Jan Bázler, předseda 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze září 
Originální úloha pro Klubko od Stanislava Juříčka, Vsetín. 
Svůdnost: 1. Vxc8? Vxa7! 
Řešení: 1. d4! (tempo) 
1. … Jxa7/b6/d6 2. J(x)d6 mat 
1. … Je7  2. Jxe7 mat 
1. … J=libovolně 2. S(x)e4 mat 
1.  b3  2. Jxc3 mat 
1.  cxd3 e.p. 2. Sb3 mat 

(zde jde o tzv. braní mimochodem neboli en passant – pozn. red.) 
1.  f3  2. Jxe3 mat 
1.  Vxa7/a6/a4 2. Vxb5 mat 
1  Sb2/c1  2. Jxb4 mat 
 
Nová úloha je od Michaela Schneidera, první cena Die Schwalbe, 1930 
 

Vybral –MV– 
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---- Manžel přijede dřív domů ze služební cesty. Na stole je popelník a 

v něm hoří doutník. 
„Kde se vzal doutník?!! Odkud je ten doutník?“ 
Ze skříně se ozve: 
„Z Havany, ty blbe!! 
 
 
 
---- Zadělávám těsto na buchty. Vnuk Štěpán mi pomáhá. Klepe 

vajíčka. Vedle a blbě!! 
U třetího pukavce se naštve a praví: „Du vod toho! Todle není práce 

pro chlapa!!“ 
 
 
---- Tak srdce, k sakru vstávej! A trochu se těš… Je přece lhostejno nač, 

jen tak se těš! 
Bouchej a vytrubuj, lákej a přislibuj…. 
 
 

                                                                                        Jarka Zvěřinová 
 
 

* * * 
 
 
DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU 
 
Město Mladá Boleslav pořádalo úvodní workshop s názvem Komunitní 
plánování v kostce k projektu Komunitní plán sociálních služeb města 
Mladá Boleslav na období 2014 – 2018. Ten byl zahájen letos v září. 
 

Zdroj: Hana Koišová, podrobnosti: 
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17806.desitky-organizaci-se-zucastnily-

workshopu-komunitni-planovani-v-kostce 
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Plný život není tedy uzavření, zastavení, ale putování a otevřenost 

tomu, co přichází, tomu, kdo přichází. Když Aristoteles říká „je třeba se 
zastavit“, vykládám si to tak, že je třeba získat čas k revizi dosavadních 
poznatků a prožitků, k odhalení vlastních chybných postupů, k nadechnutí 
a sebrání odvahy podívat se z nového zorného úhlu a zkusit začít znovu a 
vhodněji. 

Pochopitelně to nejde najednou, člověk se stává obezřetnější, chce to 
míru otevřenosti postupně dávkovat, někdy je to velmi obtížné, když prožil 
svět a druhé jako nebezpečně ohrožující a propadl zevšeobecňujícímu 
pocitu, že je obklopen jenom zlem. Bývá to důsledek přetrvávajícího 
černobílého vidění z dětství, zatímco v životě a každém z nás je to dobré 
smíšeno a propleteno s tím zlým často a dlouho k nerozeznání. Tedy ve 
mně i v tobě, v samé podstatě jsme na tom vlastně všichni podobně, jenže 
někdo to ví, většinou za cenu vlastního utrpení, a někdo si to ještě 
neuvědomuje. 

Otevřenost také nesmí být popřením sebe sama, nesmí rozlomit jádro 
vlastní osobnosti. To veliké, co prožíváme v bytostném setkání se svým 
TY, s druhým člověkem, přírodou, Bohem, kdy jakoby ztrácíme svou 
individualitu a stáváme se MY – je velký svátek jednoty. Ale je to svátek, 
který je něčím výjimečným, který je nám čas od času dopřán, abychom se 
obohaceni mohli zase vrátit ke svému JÁ, ke svému životnímu úkolu, ke 
svému specifickému poslání, které bezpochyby každý z nás máme. Nejen 
vědec, umělec, učitel, lékař, ale i ten nejprostší člověk může být na tomto 
světě prospěšný, může být potřebný druhým. 

V poslední době se stále častěji podílím se svými bývalými pacienty i o 
své úkoly, o své záměry (třeba v klubu), o své myšlenky, které mám sdělit 
ve formě článku nebo referátu na jiném fóru. Ptám se jich na jejich názory, 
přemýšlejí se mnou. S jedním z nich jsme hovořili na toto téma. Řekl mi 
právě to, že je důležité být nějakým způsobem potřebný druhým lidem. Má 
osmdesátiletého dědečka, většina jeho vrstevníků už zemřela, jeho žena 
také, a když dcera a vnuk, s nimiž žije, odejdou do práce nebo za svými 
záležitostmi, zůstane úplně sám. Ale on není sám. Umí výborně naklepávat 
kosy. Scházejí se u něho lidé z celého okolí se svými kosami, naklepává, 
„poklepají si“, pracuje pro ně, potřebují ho, není sám a má svůj úkol, dělá 
ho s radostí, zpívá si při něm. (Obdobně o tom píše Antoine de Saint-
Exupéry ve své Citadele.) Tady jde o otevřenost i vůči své práci, 

http://www.mb-net.cz/?page=cz,17806.desitky-organizaci-se-zucastnily-workshopu-komunitni-planovani-v-kostce
http://www.mb-net.cz/?page=cz,17806.desitky-organizaci-se-zucastnily-workshopu-komunitni-planovani-v-kostce
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vůči svému úkolu, který plním s radostí a láskou. 

Otevřenost se snoubí s tvořivostí. „Tvořivost v každém z nás čeká,“ 
říká Raffaello Santi. Nápaditost, vynalézavost, tvořivost je charakteristická 
pro člověka, i když náznaky jsou už i v živočišné říši, zvláště v hravosti 
mláďat. 

Tvůrčí osobnost – umělec, vědec – má ohromný ventil ve své tvorbě, 
který udržuje jeho potřebnou duševní rovnováhu. Je neobyčejně zajímavé, 
že mnoho lidí, kteří se ocitnou ve změněném stavu vědomí, jak někteří 
říkají, lidí duševně nemocných, začíná také tvořit – malují, modelují, píší 
básně, prózu. Daří se jim vzhledem k oslabeným brzdícím mechanismům 
umělecky ztvárnit vnitřní přetlak a tvořivě obnovovat ztracenou duševní 
rovnováhu. Vlastně je to určitá forma sebeuzdravení a je to radost. 

Je důležité naučit se využít všech vlastních možností, zjevných i 
skrytých obdarování, uvolňovat v sobě zablokovanou tvořivost hravým 
experimentováním, rozvíjet ji, uplatnit ji. Každá práce nebo činnost se dá 
dělat nejen s trpělivou pečlivostí, ale i s osobním zaujetím, podobným, jak 
jsem už říkala, lásce, s nápaditostí a tvořivou jiskrou a stává se pak 
specificky lidskou hodnotou, která nese pečeť svého tvůrce a přináší radost 
jemu i druhým lidem. 

 
Zdroj: V tichu, Eseje o přítomné minulosti, nakladatelství Kalich, 

Praha, První vydání, 2010 
Výběr ukázky na přání autorky jako druhé pokračování souvislého 

celku – následující části budou otištěny v příštích číslech. 
 

* * * 
Z NAŠÍ KRONIKY 
 
Na velkém klubu 1. 9. 2012 jsme měli hosta nejen významného, ale i 

milého, paní Renatu Nekolovou, vedoucí Linky důvěry SOS a Centra 
psychoterapie. 

Paní Nekolovou znám z fóra „Zdravého města“ a dalších akcí, 
pořádaných v Mladé Boleslavi. Vždy tam důrazně připomíná důležitost 
péče o duševní zdraví a prevence problémů s ním spojeným. Vždy jsem si 
přál, aby paní Nekolová také někdy přišla mezi nás, a to se splnilo. 
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K R A P Á T K O 
 
O jarních prázdninách za plného provozu šmrdlal pan ŠÉF prodejny 

INA svůj krámeček. Tedy maloval. 
Když chodím nakupovat potraviny, dobíráme se. „Tak paní, kolik dáme 

toho salámku? Jednu šišku, dvě?“ Říkám „krapánek šunkáčku, sýra 
drobánek, malé rajčátko, ždibíček Nivy.“ 

Při pobytu u mne mi jedno moje vnouče ošavličkovalo malou 
místnůstku. Tak jsem si vzpomněla na veselého šoumena z INY a jeho 
malování. 

Po nakoupení „drobínků a krapátek“ se pana šéfa ptám, zda by mi mohl 
odlít do malé sklenky trochu Malbytu. 

Vykulil na mne kukadla a pravil: „Paní, to už nikde nevedou, to je 
stoletá záležitost, kolik Vám je? Já maluju Primalexem.“ 

Po chvilce mi přinesl půl velikánské, těžké pixly se slovy: „Tady toho 
máte drobeček, Vy jedno zlobidlo!!!“ 

Děkuji a říkám: „Až budu v dubnu rejdit s čarodejnicema, přiletím Vás 
za to vyšlehat!!“ 

 
Za pokladnou i ve frontě zněl řehot a já se ubírala domů s nákupem, 

zbytkem své rozchechtané tělesné schránky a pixlou, coby krásným 
darem. Prostě PARÁDA!! 
 
 

Kdy podle vás končí mládí? 
 
Mládí končí, 
když pozbudeš orlí zrak, 
peněz máš jen tak, tak, 
pleteš si hodinky a holinky, 
manželku nazýváš dcerou 
a ryby ti fest neberou. 
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Když se urodí hodně jeřabin, budou v zimě tužší mrazy. 
Jestliže má buk mnoho bukvic, bude zimy víc. Zkuste je sesbírat a 

v zimě nasypat zvířatům. 
Z čerstvě upečené husy, lidé od pradávna předpovídali, jaká bude zima. 

Podle pozice kostí a především rozložení a množství podkožního tuku 
odhadli, zda budou mrazy mírné, nebo tuhé. Když je husa tučná, bude 
zima tuhá. 

Přesto všem přeji, aby zima byla příjemná. 
J. Přáda 

 
Nejlepší babské rady: 

Bolí vás hlava jako střep, nos máte ucpaný, v krku škrábe a průdušky 
jsou doslova rozedrané kašlem. Nejste sami. Nechte se inspirovat 
jednoduchými a generacemi osvědčenými tipy, jak nachlazení vykurýrovat 
dřív, než řekněme aspirin. 

Na bolest krku 
Dopřejte bolavému krčku klasický Priessnitzův zábal. Aby dobře 

fungoval, musíte ho ale často měnit. Měl by vypadat takto: mokrá spodní 
vrstva zahřívaná teplou suchou horní a obě vrstvy proložené igelitem. 

Výtečné jsou i bylinné čaje z jitrocele, černého bezu, lipového květu či 
zázvoru. 

Proti kašli: 
Účinným lékem na záněty průdušek jsou máslové obklady, stejně 

funguje i mazání hrudníku sádlem. Skvěle pomůže i šťáva z cibule. 
Nakrájená se smíchá s medem, nechá den odstát v chladnu a pak se užívá 
po lžičkách. 

Na snížení teploty: 
Jestli máte míň než 37,5 stupně, teplotu nesrážejte. Tělo díky ní bojuje 

s nákazou. Při vysoké teplotě zkuste studené zábaly. Tělo se zabalí do 
mokrého prostěradla. Poté se osuší a nemocný si může zase lehnout pod 
peřinu. 

U dětí, které nevydrží pod peřinou, je skvělá koupel ve vlažné vodě. A 
pak zabalit do postýlky. 

Přeji vám, ať tyto rady nemusíte používat a zimu přežijete ve zdraví. 
J. Přáda 
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Dozvěděli jsme se něco o historii a organizaci Linky důvěry. Ta bývala 

součástí Psychiatrické léčebny, co mělo svá pozitiva, ale také negativa. A 
dokonce mnozí z nás využili možnosti pohovořit s fundovanou odbornicí o 
svých vlastních konkrétních problémech nebo (když šlo o složitější 
záležitost) si vyžádali kontaktní údaje pro dojednání schůzky. 

Děkujeme za návštěvu a připojujeme informace, které mohou být 
užitečné každému, kdo potřebuje pomoc. Zároveň zveme klienty Linky 
důvěry i k nám, snad jim můžeme být zase nějak užiteční i my. 

 
Jan Bázler 

 
 

KONTAKTY 
 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie v Mladé Boleslavi 
Václavkova 950 Mladá Boleslav 29301, telefon 326 741 481 
Vedoucí: Renata Nekolová 
Provozní doba: v pracovních dnech 9:00 - 18:00 
(mimo pracovní dobu je telefon automaticky přepojen na Linku důvěry 
v Praze) 
 

Pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové 
intervence, poradenství a psychoterapii při každodenních problémech 
(dušení rovnováha, duševní hygiena, správná životospráva, zátěžové 
situace např. úmrtí v rodině, nemoc v rodině, rozvod s partnerem, dále 
prevence sebevražd, problematika ztráty zaměstnání, drogové a jiné 
závislosti, krizové a stresové stavy, problémy v mezilidských vztazích). 

 
Preventivní a léčebné programy pro psychosomatická onemocnění. 
 
Psychoterapeutická léčba ve formě individuální, rodinné a skupinové 

psychoterapie. 
 
Podrobnosti na internetu: http://ldmb.webnode.cz/ 

http://ldmb.webnode.cz/
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ANTIPŠTROS aneb perspektivy 

Krajské a senátní volby zamíchaly politickými kartami, i když 
k dnešnímu datu není úplně jasné jak. Vydrží „vláda rozpočtové 
odpovědnosti“? Bude schválen státní rozpočet na příští rok odpovídající 
realitě? Kdo bude ministrem práce a sociálních věcí a jaký bude osud 
sociálních karet? Vyznavači zásady „Já se o politiku nezajímám“ nevědí, 
co činí - velká část politických rozhodnutí (především těch špatných) 
dopadá doslova na každého občana České republiky. Módní refrén 
vládních stran o zneužívání sociálních dávek vzbuzuje úsměv ekonomů a 
systém sociálních karet pohoršení i úvahy o „dobrých kšeftech“ jistých 
subjektů a neznalosti i sociální necitelnosti mocných, kteří o nich rozhodli. 
(Aktuální zpráva: v Parlamentu ČR bude předložen návrh na jejich 
zrušení). Pomohly protesty proti této absurditě nebo se zlikviduje sama 
sebou právě svou absurditou? Čas přibližuje i transformaci občanských 
sdružení na nové právní formy vymezené novým Občanským zákoníkem. 
I tento proces dopadne na všechny (včetně ČSDZ). Seminář NRZP ČR na 
půdě Senátu „Rovná práva pro všechny“ připomněl zejména skutečnost, že 
postavení zdravotně postižených v ČR se neustále zhoršuje (informace na 
www.nrzp.cz). 

Oblastí psychiatrie ale hýbe především příslib reformy péče s cílem 
„dosáhnout evropského standardu (péče)“, doprovázený 6 miliardami Kč 
z „evropských peněz“ na její realizaci. Média se rozpomněla na to, že 
jediným tématem tohoto medicínského oboru nejsou jen „vraždící 
schizofrenici“, probíhají tiskové konference a 28. října byl na Hradě 
prezidentem republiky vyznamenán poprvé i lékař - psychiatr, předseda 
České psychiatrické společnosti prof. Jiří Raboch. Představitelé MZ nám 
slibují modré z nebe, o zlepšení péče má jednat (mezi jiným) listopadové 
zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a 
ministerstvo už jmenovalo pracovní skupinu, která by, i na základě 
konzultací se Světovou zdravotnickou organizací, vybrala nejvhodnější 
variantu systému psychiatrické péče pro ČR. Na základě jejích závěrů pak 
(snad) bude efektivně rozdělena i příslušná finanční částka.  
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Pracovní skupina je složena se zástupců obou rozhodujících rezortů 

(MZ a MPSV), zdravotních pojišťoven a pracovníků v psychiatrii. 
Konkrétně jsou to prof. Raboch, ředitel PL Bohnice MUDr. Hollý, MUDr. 
Rektor z Přerova, za poskytovatele sociálních služeb P. Novák (ředitel 
FOKUSu Praha, pozn. red.) a za střední zdravotní personál Mgr. Petr 
(ÚVN). Zastoupení pacientských a rodičovských organizací odmítá 
ministerstvo od samého počátku. Příjemci péče tak mohou jen doufat, že 
budou o činnosti pracovní skupiny objektivně informováni, že finance, 
kterými má být zlepšena péče, budou vydány efektivně, tak aby splnily 
svůj účel. Věřme, že přizvaní odborníci dokáží rozptýlit všechny falešné 
představy a předsudky o psychiatrických pacientech... Že adekvátní a 
optimální péči v budoucnu dostanou jak lidé v důsledku nemoci už zcela 
bezmocní i ti, kterým chybí „jenom“ přiměřená podpora samostatného 
života. 

Nezbavujme se zdravé skepse, ale snad je možné i doufat v naplnění 
všech dobrých nadějí. 

Za všechny další důležité informace a detaily, na které se dnes 
nedostalo, se omlouvá a čtenáře Klubka zdraví 

 
Martina Přibylová 1. 11. 2012 dz.prima@centrum.cz 

 
* * * 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 

Příroda předpovídá: Zima bude tuhá! 
Věštění zimy podle vrstev cibule je asi nejznámější z babských pověr. 

Stačí jen oloupat cibuli a spočítat, kolik má slupek. Čím více má 
,,sukének", tím bude zima tužší. 

Čím hlouběji slunéčka sedmitečná zalézají, tím bude zima krutější. 
Studenou zimu můžete odvodit z toho, jak se zvířata na zimu připravují. 

Pokud bude krutá, mají hustší srst a dělají si hojné zásoby. 
 

http://www.nrzp.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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