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Kdo se cítí zdráv, bude zdráv; 
kdo se cítí bohatý, bude bohatý.

– Joseph Murphy (americký spisovatel, učitel a duchovní; 1898-1981)
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Září je tu, a s ním nové Klubko!

Na začátek tu máme pozvánky na akci PN Kosmonosy - dny pro 
duševní zdraví.

Posléze na výstavu Elementy duše a taktéž na stejnojmenné 
divadlo.

Pak je tu další povídka od častého přispěvovatele Toma 
Patricka.

Posléze jedno drobné info (možná pro někoho překvapení).

A na závěr druhý díl fotografického okénka s fotkami od Honzy.

Redakce

Ano, je to tak, Klubko slaví první rok “v novém 
kabátě”, jehož podoba – jak jste si mohli všimnout – je 
každé číslo trochu jiná a grafikou unikátní. 

Ale nejen tato změna se stala před rokem, od té doby 
se změnilo i složení redakce a dá se říci, že i celkové 
pojetí časopisu.

Doufejme, že se Vám časopis takto líbí a děkujeme 
všem přispěvatelům za příspěvky a čtenářům za 
projevenou přízeň!

Vaše redakce

3

L



4 5

 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Lípy 14/15, 293 06 Kosmonosy

ELEMENTYDUŠE

ELEMENTYDUŠE

www.artmovement.cz

12. 9. - 3. 10. 2022

Síly mlčí a duše prožívá svůj klid.
Jakmile se ale rovnováha naruší, přichází

intenzivní stav bytí.

Jako když se voda spustí ve víru a s sebou
stáhne dolů vše, co jí přijde do cesty.

Když se vítr rozbouří a ohýbá i stoleté stromy. 
Oheň, který pohlcuje vše živéOheň, který pohlcuje vše živé

a zanechává jen popel.
Zem, která se otřásá a trhá pod nohami.

I to může být podobenstvím stavu nemocné duše.

Umělecké aktivity tvůrců, kteří vám přiblíží
svět, ve kterém i duše bolí.

reflexe stavu duše skrz umění
som gjenspeiler sjelens tilstand via kunst
reflecting the state of soul via arts

ELEMENTY/ELEMENTENE/ELEMENTS

VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV
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Dům Kultury Mladá Boleslav, divadelní sál
Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav

ELEMENTYDUŠE

ELEMENTYDUŠE

www.artmovement.cz

14. 9. 2022 18:00
VSTUP ZDARMA

Hra čtyř elementů.
Čtyři herci na jevišti s něhou i humorem 

vypráví příběhy inspirované vlastními 
zkušenostmi s duševním onemocněním.

Někdy cítím klid a radost. Ale jindy
ve mně proudí neklid. Topím se
v myšlenkách. Spalují mě hlasy.v myšlenkách. Spalují mě hlasy.
Drtí mě smutky. Co mě zachrání?

Divadelní projekt vznikl spojením
Art Movementu a divadelního souboru 

Psycheche.

reflexe stavu duše skrz umění
som gjenspeiler sjelens tilstand via kunst
reflecting the state of soul via arts

ELEMENTY/ELEMENTENE/ELEMENTS

DUJ, PLUJ, HOŘ A SYP 

DIVADLO

O smrti a neumírání (2. esej Petry Lavordové)
Tentokrát se Osud rozhodl svou moc upevnit na postu 
přírody, když o ní přišel nad lidmi a zvířaty, a to tak, 
že ohlásil rozpoutání záplavové činy na sto kilometrů 
daleko od Vítova bydliště. Chlapec o tomto příkoří hodlal 
s Osudem smlouvat, ten však rozhodně nechtěl býti 
napálen jako posledně, a tak ustanovil za případného 
spasitele jiného hocha z kmene, v němž Vít přebýval. 
A protože se Osud domníval, že jeho coby nejvyššího z 
nejvyšších někdo bez mimořádných schopností jen stěží 
ohrozí, dal dotyčnému vybranému jedinci na zabránění 
neodvratné katastrofy dostatek času. 
Osud tak stanovil podmínku, jíž nešlo vzíti zpátky: 
onen vybraný jinoch musel na dané místo, kde by se 
tragédie odehrála, dorazit nejpozději do sta dní. Takový 
časový úsek nebylo však lehké dodržet, neboť se dalo 
dopředu předpokládat, že Osud dostojí svému jménu 
a vyvolenému bude do cesty klást nejednu nelehkou 
překážku, která by ho klidně mohla stát i holý život.
A jak tedy ten vybraný chlapec celou situaci nakonec 
vyřešil? Opět to byl Vít – človíček s mimořádnými 
schopnostmi - kdo se úkolu, zadaného Osudem, zhostil.
Vít však Osud přelstil, sám se vydával za onoho jím 
vybraného klučinu. Zamaskoval se tak věrohodně, že to 
Osud neprohlédl. 
Part dvojníka Vít sehrával velice přesvědčivě, před 
Osudem mnohdy zastával roli naprostého zoufalce, 
který neví, jak dál, když se mu znenadání před očima 
zjevila překážka, jíž nebylo jednoduché zdolat. Vít však 
nepanikařil, klidně obětoval pět dní ze své cesty a před 
onou případnou horou posečkal, než aby riskoval odhalení 
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své pravé totožnosti před Osudem. Měl přece dostatek 
času na splnění svého úkolu, na ono místo klidně mohl 
dospět až onen stý den, stihl to však dříve. 
A tak Osud nad Vítem prohrál podruhé a k vzájemnému 
souznění lidské a zvířecí říše se přidala i třetí sféra - 
přírodní. 
Na planetě Zemi tak nastal definitivní mír, který nešel vzíti 
zpátky.
Že vám, milí čtenáři, není jasná jedna jediná věc, tedy jak 
Osud mohl přehlédnout onu záměnu obou chlapců?
Inu, Vít měl dar předvídání a využil chvilkové nepozornosti 
Osudu, když ten si přestal všímat všeho živého na světě 
a lebedil si v pokusných přípravách oné své zamýšlené 
přírodní katastrofy, leč ta ho stála mnohem víc, než 
původně očekával.
A tak triumfoval opět Vít, ovšem svou převlekovou masku 
shodil, až když Osud sám přiznal prohru. 
A tak, na planetě jménem Zem, nastal celkový kýžený Ráj.

přispěvovatel - Tom Patrick

Více románů, povídek a básní 
naleznete na: www.eldar.cz/tompatrick

A kromě skutečnosti, že Klubko je už rok v novém složení s 
novou grafikou, tak také samotný boleslavský Fokus slaví 
letos třicet let od založení.
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Fotografické okénko – díl druhý
Jak lze nalézt půvab i v nočních zákoutích ryze 
průmyslového města? Stačí si vzít fotoaparát, stativ, 
alespoň trochu to s tím umět, a zkoušet a zkoušet.

Za redakci přispěl
Honza
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Vydávají ve spolupráci - pouze 
pro vnitřní potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz

E-mail: klubko@fokus-mb.cz

a Česká společnost pro duševní 
zdraví Ml. Boleslav - pobočný 
spolek v likvidaci

Nový park 1262, Mladá Boleslav

Redakční uzávěrka: 31. 08. 2022 
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Redaktoři: Jan Kroček, Zuzana Šídová

dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady.

Centrum sociální rehabilitace Zahrada 
poskytuje volnočasové aktivity pro klienty 
Fokusu:
· vaření
· venkovní a vnitřní hry
· trávení času na zahradě
· PC s internetem
· promítání filmů
   a jiné...

Sídlíme: 
Nádražní 174, 293 01 Mladá Boleslav

Kontakty: 
775 562 080, 770 155 251

E-mail: 
hulova2@fokus-mb.cz
trojanova@fokus-mb.cz




