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Když nemám co dělat, pracuji. 

Karel Čapek 
 

Ohlédnutí za vánočním časem. 
 

 Každý z nás získal dar života. A právě narození patří neodmyslitelně 
k Vánocům. Není tajemstvím, že Vánoce jsou svátky křesťanské a někteří z nás 
zažili nebo slyšeli z vyprávění o padesátých letech, o době kdy bylo největší 
pronásledování a potírání všeho co jen připomínalo následování vzoru života podle 
učení Ježíše Krista.  
 Naše společenství je jedinečné v tom, že se setkávají lidé, kteří za svoji 
pracovní profesi zvolili pomoc nám, kteří jsme z různého důvodu zranitelní. Velmi 
důležitá je skutečnost a je naše štěstí, že berou svou práci jako poslání a službu 
křesťanské lásky, kterou si uvědomujeme a silně prožíváme právě o Vánocích.  
 

David Mišun 
 

* * * 
 

Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav přeje 
všem svým členům, příznivcům a přátelům šťastný a úspěšný rok 2006. 
 

* * * 
 

Děkujeme Magistrátu města Mladé Boleslavi za přidělenou dotaci i 
morální podporu, firmě ŠKODA AUTO a.s. za finanční sponzorský dar, 
městu Kosmonosy za příspěvek na činnost a Dennímu sanatoriu prim. 
MUDr. Zd. Stegerové za všestrannou podporu a pomoc v uplynulém 
roce 2005. 

 
Rada pobočky 

 
 
 

Novoroční znělky. 
 
 

 Také vám zní v uších refrén staré známé písně- - čas je běžec dlouhým 
krokem …., chvíli pokoj nedá si….—ano, bohužel , je to tak! Čas platí, čas tratí, 
pozor na to ! Už se zase přehouply Vánoce i Nový rok, už jsme ho přivítali přípitkem 
a co teď, co dál?!? Je dobré, kdo už je vybaven plány alespoň do blízké budoucnosti, 



to je velice důležité a hlavně- je realizovat!! Jistě si, téměř jako všichni, dáváme do 
nového roku různá dobrá předsevzetí, je to dobře, ale ještě lepší je splnit! Je to 
odměněno pocitem uspokojení a radosti ze života.Nesmírně důležité a správné je 
naučit se plně vnímat přítomnost, prožít ji do posledního momentu,-neboť- mějme 
vždy na paměti- vnímáme svět v okamžicích, kdo toto umí, už si umí poradit i se 
svým životem, jeho plány do budoucna se vlastně odvíjejí z kvalitně a dobře prožité 
přítomnosti. Nezapomínejme stříbřit a zdokonalovat svou osobnost, vždyť ta o nás 
napovídá, o našem životě, pohledu na svět, schopnosti se seberealizovat. Krása 
dobře a úspěšně prožité životní cesty je odvozena od toho, jak sami se sebou 
dokážeme pracovat, jak dokážeme komunikovat se světem a ostatními lidmi. 
Zapojme se – závazek- už teď ( všecko začíná teď !!!) do budování sebe sama jako 
harmonické osobnosti a také do práce na naší, i ostatních, skvělé přítomnosti, kdy už 
se nám rýsuje i dobrá a ještě lepší budoucnost, přejme si to a věřme v to !! 
 
 

   Marie Ritterová 
 

 
Aurea via rédia ! 

 
(Zlatá střední cesta ) 

 
 V životě člověka, pro jeho zdravý vývoj, psychiku a vůbec homeostázu 
(psychická a tělesná rovnováha ) má svůj velký význam zdravý životní styl. Pro 
pohodu duševní a optimální stav fyzický je nutná určitá uměřenost, řád a systém, 
který by si měl každý člověk, a zvlášť duševně nemocný člověk zabudovat do svého 
životního rytmu jako osobnosti. Osobnost člověka je někdy ambivalencí nucena 
kolísat a nedodržovat správné, zdravé životní zásady. Je potřeba zapojit určitým 
způsobem vůli, je nutná dobrá motivace, a hlavně výdrž, k uskutečňování zdravých 
životních návyků. Ten, kdo už na sobě touto metodou pracuje dovede nejvíce ocenit 
její přednosti a následně kladné výsledky.  
 
 Doporučuji všem z vlastní zkušenosti se zamyslet nad touto problematikou a 
ten, kdo se k tomuto správnému kroku odhodlá učiní vpravdě naprosto dobře a jeho 
život nabude jiných rozměrů, dá tímto do svých dnů pocity, které mu umožní svou 
životní cestu prožít opravdu kvalitně a hormony štěstí - endorfiny, které vyvolá, mu 
z jeho života učiní, řekněme i s básníkem, rájem Hesperidek! 
 

 
    Marie Ritterová 

 
 
 

Silvestrovský detektivní příběh 
 

Sherlock Holmes a Dr.Watson se vydali stanovat. 
Na dobrém místě postavili stan a uložili se ke spánku. 
Po několika hodinách budí Holmes svého věrného kamaráda. 
"Drahý Watsone, podívejte se na oblohu a povězte mi, co vidíte." 
"Vidím miliony hvězd." odpovídá Watson. 



"A co Vám to říká? Co z toho vyvozujete?" 
Watson rozmýšlí a potom říká: 
" Z astronomického hlediska bych řekl, že existují milióny galaxií a miliardy planet. 
Z astrologického pohledu vidím, že Saturn je v znamení Lva. 
Co se týká času, můj odhad je 3.15. 
Teologické vidění ukazuje, že Bůh je všemohoucí a my jsme malí a nepodstatní. 
Meteorolog by řekl, že zítra budeme mít pěkné počasí. 
A co říká obloha vám, příteli?" 
Holmes potřese hlavou: 
"Watson, vy jste úplný blb. Nějaký ničema nám ukradl stan! " 

-mb- 
 
 * * * 
Vybrali jsme z programu kina FORUM  
 
od čtvrtka 19. do středy 25. ledna – začátek vždy v 17:30 nebo 20:00 
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - Premiéra 
Nová česká rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. 
Mládeži přístupný. 
Ve čtvrtek 19. ledna projekce za účasti tvůrců a hlavních představitelů filmu! 

-red- 
 

 
 
Co se nám povedlo v roce 2005 
(pár úryvků z připravované výroční zprávy) 
 

Díky vstřícnému postoji volených zástupců města Mladé Boleslavi i úředníků radnice se podařilo zachovat 
kontinuitu naší činnosti bez vážných finančních problémů. Pomoc města nebyla samozřejmostí a představuje pro 
nás nemalý závazek. 

Klíčový význam má personální zajištění chodu našeho denního centra. Již na konci roku 2004 
převzala funkci správce paní Marie Ritterová, která v ní celý rok 2005 nepřetržitě pokračovala (nejprve 
na dohodu o provedení práce, od července na dohodu o pracovní činnosti). Paní Marie Ritterová – 
studovala psychologii a věnovala se pedagogické práci, nyní je v invalidním důchodu - obohatila naší 
práci o systematičtější a důslednější výchovné působení a laickou psychoterapii. Paní Ritterová 
dokázala věnovat pozornost i svému osobnímu vzdělávání a zvládla rostoucí náročnost svých úkolů. 

Více než dvacetiletou tradici mají sobotní socioterapeutické ”velké kluby”, které se konají za přímé 
součinnosti našich členů z řad odborníků, vystoupili různí zajímaví hosté. V roce 2005 to byly paní R. 
Kopalová, distributorka léčiv a paní Z. Adamová, arteterapeutka. Poprvé se uskutečnila návštěva paní 
ing. D. Kolářové, ředitelky Psychiatrické léčebny Kosmonosy. Beseda s ní byla velmi zajímavá, 
dozvěděli jsme se podrobnosti o tom, jaké kroky jsou podnikány ke zlepšení standardu zdravotní péče 
v léčebně. Za chybu považujeme nedostatek odvahy účastníků besedy z našich řad otevřeně hovořit i 
o komplikacích spojených s hospitalizací a s chodem některých problémových pracovišť léčebny. 
Podstatné je, že paní ředitelka je ochotna s námi komunikovat a že v případě našeho zájmu bude 
možné podobné akce opakovat. Z odborníků – členů pobočky vystoupily na klubových setkání paní 
PhDr. D. Kocábová, psycholožka a prim. MUDr. Zd. Stegerová, psychiatrička, která měla mimo 
původní plán navíc přednášku o doléčování duševních nemocí. Paní M. Ritterová iniciativně 
uspořádala přednášku s besedou o partnerských vztazích zdravotně postižených. 

Naše pobočka prostřednictvím Koalice pro zdraví vznesla dotaz na problematiku zastavení výroby léku 
Thioridazinu z kategorie neuroleptik. I když se nám toto rozhodnutí nepodařilo zvrátit, získali jsme alespoň 
zevrubné a fundované vysvětlení rizik spojených s užíváním Thioridazinu, které bylo důvodem k zákazu jeho 
výroby. 

Pořad „Ekologické motivy v tvorbě Karla Kryla“ byl náplní jednoho z „velkých“ socioterapeutických 
klubů. Obdobný program „Křesťanské motivy v tvorbě Karla Kryla“ byl připraven jako součást Týdnů 
pro duševní zdraví. Uskutečnil se, a to ve společenském sále psychiatrické léčebny Kosmonosy. 



 
 

Plán hlavních akcí na I. pololetí 2006: 
 
 
7. leden – Valná hromada pobočky 

Proběhne zejména volba rady pobočky a bude se rozhodovat o obsazení dalších 
důležitých funkcí. 

 
4. únor – Další přednáška o léčivých bylinách  

- přislíbila paní Kopalová 
 
4. březen – Diskusní klub na téma: „Víme, jak dál?“  
 - úvodní slovo přednese Marie Ritterová 
 
1. duben – PhDr. G. Hrabovská: „Cesta a nemoc“ 

Našim hostem bude psycholožka, mimo to jedna ze zakladatelek našeho společenství. 
 

6. květen – Možná přijdou i Kocábovi 
a pokud by jim to snad nevyšlo, máme připravený i náhradní program z vlastních 
zdrojů 
 

Konec května – ozdravný pobyt v přírodě 
 Přesný termín a místo bude upřesněno, sledujte pozorně 

propozice. 
 

Rada pobočky 
 

Důležité výročí 
 

Před 250 lety, dne 27.1.1756 se narodil Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z nevýznamnějších 
hudebních skladatelů všech dob. V čem byl jeho umělecký přínos, by asi zasvěceněji řekli 
studovaní hudební odborníci. Já se omezím na to, že mám Mozarta z hloubi srdce rád. Někdo 
se mnou třeba souhlasit nebude, ale podle mého názoru i zkušenosti je Mozartova hudba 
doslova balzámem i pro nemocnou duši. Jiný génius Ludwig van Beethoven se také dobře 
poslouchá, ale v případě marodění na něj už nálada nebývá. Možná právě tím se oba dva 
velikáni liší, Beethoven je nadlidsky silný, avšak Mozart je při vší své noblese navíc i 
přívětivý. A nynější výročí je určitě i důvod k tomu, abychom se Mozartem zabývali více i na 
našich hudebních pořadech. S ohledem na moje časové možnosti už středa nepřichází 
v úvahu, domluvíme si jiné termíny na valné hromadě. 
 
Šťastný nový rok a nerušený poslech přeje 
 

RNDr. Jan Bázler 
 * * * 
 



Více informací o ŠKODA AUTO a.s.: 
http://www.skoda-auto.cz/

 
- o prodejcích vozů ŠKODA 

http://prodejce.skoda-auto.cz/
 
Více informací o statutárním městu Mladé Boleslavi: 

http://www.mb-net.cz
 
 

Pavučiny štěstí. 
 

 Jak často ve změti životních událostí a dějů se tkají drobné pavučiny těch 
nejcennějších a nejkrásnějších vztahů mezilidských osudů. Někdy stačí málo, 
drobnost a už je zde narýsována převratná událost a děj. Říká se, že pavoučci 
přinášejí štěstí, určitě z historie a literatury známe kdy i drobná pavučina může 
zachránit určitou situaci i život člověka. Tak jako pavouk spřádá své sítě, vlastně 
s pudem sebezáchovy, tak i člověk v životě  zosnuje spoustu věcí a řídí si do určité 
míry svou „utkanou pavučinou“ sám běh své životní cesty. Je dobré splétat sítě svých 
životních osudů s určitým zaměřeným cílem, jako ten pavouk číhající třeba na zdroj 
své potravy. Tam, kde pavouka žene biologický smysl, tam by měl člověk  jakožto 
Homo sapiens zaměřit své úsilí důstojné svému poslání zde na této planetě. Neměl 
by zapomenout tkát své pavučiny štěstí se zlatými kapkami  rosy krásy a moudrosti. 
Krása je synonymem pro dobro a má zpětnou vazbu. Střídku chleba života neměl by 
nechat okorávat na prameni zla a bezmoci, vždy by měl rozvázat stuhu svých dárků 
druhým v barvách duhy naděje a lásky. 
 Krása, láska, přátelství, to jsou determinující atributy života a zavázat z nich 
cíp šátku s těmito naprosto neodmyslitelnými hodnotami je uměním a smyslem dobře 
prožitého života.  
 Spřádejme vlákna do sítí pavučin štěstí, chtějme se nechat unášet krásou, 
poddejme se lásce, stiskněme pravici příteli! Jíní životní moudrosti prozáří naši duši. 
Krása má tu sílu a nadání, že vnáší klid a pokoj do lidských srdcí! Toť největší 
moudro!!! 
 

   Marie Ritterová 
 
 

HUMOR 
 
Umřel Stalin. Všude smutno, povinné smutno. V jedné hospodě to komentoval jeden mladík: 
"Koupím si noviny - Stalin. Koupím rádio - Stalin. Přijdu do práce - Stalin. Koupil jsem si 
konzervu... a bojím se ji otevřít." 
 
Znáte pravý rusky hamburger?? 
Dva lístky na chleba a mezi nimi lístek na maso. 
 
Přijde Bill Gates k zrcadlu a říká mu: 
"Zrcadlo, kdo je na světě nejbohatší?" 

http://www.skoda-auto.cz/
http://prodejce.skoda-auto.cz/
http://www.mb-net.cz/


Zrcadlo: 
"Aplikace zrcadlo provedla neplatnou operaci. Bude nyní ukončena." 
 
Konec roku 1999 se blíží. Ptá se jeden manažer druhého: 
"Tak co, jak si myslíš, ze ti budou fungovat počítače ve firmě v roce 2000 ?" 
"No, víš, mě ty počítače nefungovaly ani minulej rok, tak nevím proč by zrovna měly začít 
fungovat příští rok." 
 
"Jaký je rozdíl mezi jablkem a Windows??" 
??????????? 
"Jablka padají jen na podzim."  
  
Učitel s žáky prochází lesem. Jsou na tzv. přírodovědné naučné procházce. Náhle se pedagog 
zastaví, ukáže před sebe na ohlodané stromy a zeptá se kolem stojících dětí:,,Děti, víte, kdo to 
udělal?" 
Žáci sborově odpoví: ,,To my ne, to ti z béčka.!"  
 

Přádovi 
 
 
A co se nám nedaří 
(ještě jeden úryvek z výroční zprávy) 
 

Trvale platí, že kritiku si zaslouží určitá část členské základny, která zůstává 
nadále pasivní. Nízká byla např. účast na předvánoční úklidové brigádě. Co se týče 
organizačních záležitostí a jiných pracovních činností, převládá u mnohých nezájem, 
přestože snahou vedení pobočky je, aby administrativními úkony a jinými 
”nepopulárními” záležitostmi nebylo členstvo obtěžováno více, než je pro dobrý chod 
pobočky nezbytně nutné. 

Rada pobočky 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z listopadu: 

 
1.   Jfd5 
 
hrozí  
2.   Sc3 mat 
 
1.  ... cxb4 
2.  Dc4 mat 
 
alternativně 
 
1.  ... e3 
2.  Vxh4 mat 
 
alternativně 
 



1.  ... Sxd5 
2.  Dxd5 mat 

 
Zdroj: J. Antonov, Šachmaty, 1984 

 
 
 
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 
Redakční uzávěrka: 4.1.2006 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
 

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. 
 

 

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

