
číslo: první 
leden 

ročník VIII. (2007) 
 

 
Kuráž je dobrá. Vytrvalost lepší. 

 
Theodor Fontane 

 
 

Novoroční Gloria! 
 
 

  I ty nejkrásnější a nejpoetičtější svátky už jsou za námi, Vánoce, už jsou 
minulostí, hrany odzvonily i veselému Silvestru a Novému roku  a je tu zas čas všedních dnů 
a maratón běhu na dlouhé tratě během nového roku nabude za chvíli na intenzitě.Budeme zase 
řešit běžné problémy a obyčejnost ve svých zvycích se nám bude zase vnucovat. Odlesk a 
kouzlo Vánoc,zvláště když cítíme teplo blízkého člověka v nás nese naději i do nového roku. 
Jaký asi bude? Lepší či snad nedej Bůh, pochmurnější než uplynulý??! Doufejme, že ne!! Jde 
o nás, naše životy, naše prožitky, budeme moci dostát svým předsevzetím z Adventu či 
Nového roku?!? Dávejme si splnitelné sliby a závazky, neodbývejme naše vztahy s blízkými 
lidmi i ostatními, buďme plni dobré vůle z narození Ježíška a jeho odkazu naděje nám i světu. 
Na nás bude záležet aspoň z velké části, jaký ten náš nový rok bude! Snad Ježíšek v Betlémě 
na seně probudil v nás ušlechtilé myšlenky dobra a lásky ke všem nám i ke světu. Vstřícnost, 
pochopení a odpuštění ať figurují v koloritu našich životů, jen tam, kde vládnou pokojné cíle 
a tam, kde se navzájem obdarováváme dary radosti, úsměvu a podané ruky smíru, tam se bude 
dobře dařit, tam bude vládnout pokoj a mír! Pevné a trvalé zdraví, slunce i kvetoucí stromy ať 
lemují alej našich dnů a jejich stín nám všem přinese kýžené spočinutí v blahu následujících 
chvil nového roku. 
 

   Marie Ritterová 
 

 
 

Životní osa. 
 

 Dny přicházejí a míjejí, ráno střídá večer, noc je na sklonku a koloběh denního rytmu 
se nám stále otevírá a nabízí. Pokládejme si otázku- umíme strávit den hodnotně, účelně, 
s plným nasazením sil psychických i tělesných ??! A otázka pokračuje- co harmonogram dne, 
dokáže splnit normy na zdravou a správnou životosprávu a nezapomínáme-li na univerzální 
budič- pohyb?! Odborníci tvrdí, že pohyb nahradí každý lék, ale žádný lék nenahradí pohyb! 
Nelze tento fakt ignorovat. A otázky následují- jsme v hranici energetického přísunu energie a 
jejího výdeje během dne? Strava- je pestrá s přemírou zeleniny a ovoce, důležitých minerálů, 
vyvážená přiměřeným přísunem glukózy a sacharidů vůbec, tuky to jen jistí, ale hýření jimi 
v jídelníčku není zrovna žádoucí. A vracíme či měli bychom se vracet i v tomto směru 
k přírodě, tedy- rostlinný původ, živočišného odměřeně ale vyváženě. Se zdravím fyzickým 
souvisí i naše zdraví duševní, tělo mluví za duši a duše je zrcadlem tělesné pohody. Naprostá 



harmonie mezi těmito dvěma póly existence člověka nám prezentuje a výmluvně hovoří o 
nás. Někdy nastane disharmonie. Každé údobí života je spjato s fyziologickými úkony a 
energie získaná se transformuje postupně v různé projevy naší existence. Všeobecně 
energeticky nejbohatší je mládí- jeho výstřelky krotíme mnohdy ještě ve stáří. Ano, co 
zasejeme za zrno do půdy života, pozvolna sklízíme úrodu. Stáří je jako účet v bance, co jsme 
si tam uložili během života, to si vybíráme. Vybrat můžeme jen to, co máme na kontě. Přesná 
karabina času nám někdy vnuká pocit marnosti. Dejme všem údobím života jejich priority a 
pak budeme spokojeni až si za dlouhý čas budeme vybírat opravdu jen to hodnotné a náš život 
prožijeme smysluplně a dobře! 
 

Marie Ritterová 
 

 
 

Intuice ?! Ano !? 
 

 Zajisté jste se setkali ve svém životě s tím, jak někdo říká : „ Nevím to, ale tuším.“ 
Ano, tušit, „ cítit „ určité události nám někdy zachrání i to nejcennější, vlastní život! Intuice je 
velmi důležitá a cenná schopnost člověka mžikem vyhodnotit určité věci, skutečnosti a často 
bývá opodstatněná a pravdivá. Vyplývá z kreativity, znalostí, zkušeností a svých jedinečných 
schopností. Intuice, invence a fantazie je to nejhezčí a nejlepší na životě. Mít nápady, 
potvrzovat je, ztvárnit z představivosti do skutečnosti posunuje svět i lidstvo kupředu, ke 
slunci a výsluní života na této planetě. Mít schopnost intuice se uplatňuje ve všech sférách 
lidského bytí. Tušení mívá z velké části ochrannou a kognitivní funkci. I v lásce jsme většinou 
intuitivní, i ve volbě povolání intuitivně inklinujeme k tomu určitému. Někdy je právě to 
tušení tím nejkrásnějším potvrzením si určitého pozitivního náhledu na probíhající děje, 
intuice je vskutku motýlkem, který vzlétne, a také někdy konkrétní brzdou v něčem co by pro 
nás znamenalo negativní zlom v našem životě. Intuitivní rozvíjení svého potenciálu 
mozkových schopností studiem, poznáváním nového, rozšiřováním si svých informací o sobě, 
lidech, v dnešním hektickém světě je snad trendem pro zvládnutí svého postavení v tomto 
skutečném osvojení si současných situací. Intuice, ano !! 
 
 

   Marie Ritterová 
 

 
 

Program hlavních akcí na I. pololetí 2007 
 
 
6.1. Valná hromada 
 
3.2. Mgr. Krámková - Funkce a účel Poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
 
3.3. Další návštěva pí R. Kopalové 
 „Noviny od firmy Just: kostivalová mast a jiné“ 
 



7.4. Program z vlastních zdrojů, přednáška M. Ritterové 
„Sám sobě šamanem.“ 

 
5.5. Podle možností: návštěva manželů Kocábových 

(v záloze je pořad slova a hudby RNDr. Bázlera) 
 
14.5.-18.5. Ozdravný pobyt v přírodě 
 
2.6. Pololetí obvykle končí ozdravným pobytem. V případě opravdového 

zájmu vymyslíme ještě jednu, a to dosti netradiční akci. 
Rada pobočky 

 
Jak šel rok 2006 … 

 
Naše pobočka pokračovala v poskytování svépomocných sociálních služeb a rozvíjela 

aktivity volného času zdravotně postižených občanů. Partner, který nám trvale vychází vstříc 
a dotuje naši činnost, je Magistrát města Mladé Boleslavi. Dobře víme, že pomoc města 
nebyla samozřejmostí a představuje pro nás nemalý závazek. Důležité je, že pracujeme 
především na základě dobrovolnosti a nemáme vlastní administrativně správní aparát. Díky 
této skutečnosti jsme mohli minimalizovat náklady a soustředit se na práci s lidmi. 
Navštěvovali jsme naše hospitalizované členy a pacienty z okruhu návštěvníků klubu 
v psychiatrické léčebně Kosmonosy, navíc pravidelně i v jejím detašovaném pracovišti 
v Sadské u Nymburka. 

V klubovně sloužily paní M. Ritterová, dále pak přechodně V. Helikarová a dobrovolnice 
paní Macuchová. Otvírací doba byla zkrácena výjimečně (nemoc, služební cesta), avšak 
nebyla vůbec krácena tehdy, kdy většina funkcionářů pobočky byla na pobytové akci mimo 
město. 

Více než dvacetiletou tradici mají sobotní socioterapeutické ”velké kluby”, které se konají 
za přímé součinnosti našich členů z řad odborníků, na kterých vystoupili různí zajímaví hosté. 
V roce 2006 to byly paní R. Kopalová, distributorka léčiv a paní Dagmar Hynková 
s výjimečně podnětnou přednáškou o mandalách. Z odborníků – členů pobočky vystoupily na 
klubových setkání paní PhDr. D. Kocábová, psycholožka a prim. MUDr. Zd. Stegerová, 
psychiatrička, která měla přednášku o předcházení relapsů tj. opakovaného onemocnění 
duševní nemocí. Přínosem bylo i obnovení užších kontaktů z psycholožkou Mgr. G. 
Hrabovskou, která pro nás uspořádala přednášku „Nemoc jako cesta“. Paní M. Ritterová 
iniciativně uspořádala přednášku s besedou na téma „Víme, jak dál?“. Hosty u nás byli rovněž 
duchovní, ing. A. Kocáb (Církev českobratrská evangelická) a P. Radek Vašinek (Katolická 
církev). Máme zájem organizovat ve spolupráci s duchovními pro nemocné biblické hodiny, 
poněvadž náboženská víra je pro ně posilou. 

Ve spolupráci s odborníky se uskutečnil rehabilitačně-rekreační pobyt Rokytnici nad 
Jizerou v Krkonoších (jako vždy bez vazby na rozpočet našich projektů, výhradně z vlastních 
prostředků účastníků). Pokud se týče zahraničních rekreačních pobytů, byla zásadně změněna 
jejich organizace. Psychoterapeutka paní Matějíčková, která tyto pobyty organizovala 
v minulosti do všech detailů, se nyní věnuje pouze funkcí zdravotníka během pobytu a 
veškeré ostatní náležitosti si musí účastníci vyřešit přímo s cestovní kanceláří. 

Udržovali jsme kontakty se svépomocnými skupinami duševně nemocných v celé ČR. 
ČSDZ jako celek je členem Národní rady zdravotně postižených. Na sportovních akcích 
konaných ve spolupráci s FOKUSem Mladá Boleslav nás representoval zejména ing. J. Přáda. 



Předseda pobočky byl jedním ze 2 zástupců uživatelů ve správní radě Centra pro rozvoj péče 
o duševní zdraví a zastupoval v ní celou ČSDZ.  

Pobočka se zapojila do příprav komunitního plánu sociálních služeb statutárního města 
Mladé Boleslavi. Předseda pobočky RNDr. Jan Bázler je členem pracovní skupiny pro osoby 
se zdravotním postižením, iniciativně se též zapojila Eva Prskavcová. V říjnu 2006 byla naše 
organizace hostitelem jednání, v listopadu pak proběhla za účasti našich zástupců schůze na 
půdě PL Kosmonosy. 

Kromě našeho časopisu jsme publikovali i v Boleslavském deníku – důležitý byl článek 
určený veřejnosti. 

Pokračovaly komponované audiální pořady, které se věnují jak vážné hudbě, tak i zábavě. 
Pořadem „Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo“ jsme přispěli do programu Týdnů pro 
duševní zdraví. Uskutečnil podle plánu ve společenském sále psychiatrické léčebny 
Kosmonosy. 

Neradi jsme nuceni znovu opakovat, že kritiku si zaslouží určitá část členské základny, 
která zůstává nadále pasivní. Nízká byla např. účast na úklidové brigádě 

 
Vybrali jsme z návrhu výroční zprávy, který bude projednán valnou hromadou. 

- red – 
Z REGIONU 
 

Linka 156 slouží naplno k hlášení závad 
 
Bezplatná linka městské policie 156 začala v těchto dnech postupně sloužit i k hlášení řady 
různých závad či stížností občanů.  Lidé budou moci nyní na tuto linku centrálně hlásit 
podněty, o kterých dosud museli informovat různé odbory magistrátu či společnosti 
pracujících pro město. Městští strážníci tak na této lince nově začínají přijímat výhrady 
občanů například k závadám na komunikacích, poruchám veřejného osvětlení a semaforů či 
stížnosti na přeplněné kontejnery a jiné formy nepořádku na veřejných prostranstvích.  
 
Primátor Raduan Nwelati zdůraznil, že výhodou této nové služby je fakt, že na linku 156 
mohou lidé volat zdarma a zároveň, že město získává centrální evidenci hlášených závad. 
Městská policie nahlášené podněty předá k vyřízení společnostem pracujícím pro město, tedy 
především Technické správě komunikací, Osvitu či Compagu. V případě, že firmy včas 
závadu neodstraní, městská policie to oznámí příslušnému odboru magistrátu. Úředníci pak 
budou prověří důvod zdržení a sjednají nápravu. 
 

- red - 
 
Více o dění ve městě na internetu: 
 

http://www.mb-net.cz
 
 
 
 

Dozvuky silvestrovského veselí 
 

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


Volají Američané Rusům, že vynalezli telefon do nebe, Rusové přijedou a vytočí dlouhé 
číslo, ozve se: "Svatý Petr, prosím?" Tak Rusové, že to byl omyl, zaplatí potom 100 dolarů a 
odjedou. 
Druhý den volají Rusové Američanům, že vynalezli telefon do pekla. Tak Američani 
přijedou, vytočí dvě nuly a ozve se: "Haló, tady Lucifer!" Oni se leknou, že to fakt funguje, a 
ptají se, co jsou dlužni za vyzkoušení. 
"Jednu kopejku." 
"A proč tak málo?" 
"To je místní hovor." 
 
 
Pošle takhle arabský šejk studovat svého syna do Ameriky. Po týdnu přijde z Ameriky dopis: 
"Milý tatínku, je tu hezky, ale všichni jezdí do školy autobusem, jen já jezdím autem, udělej s 
tím, prosím tě, něco." 
V odpovědi došlo: 
"Milý synu, v dopise je přiložený šek na 100.000$ a kup si taky autobus."  
 
 
Vědci v bývalém SSSR vymysleli přísně utajovanou vakcínu. Po její aplikaci mrtvole můžete 
s touto mrtvolou ještě 10 minut hovořit. Bohužel se nepodařilo dořešit problém, že mrtvola 
neodpovídá. 
 

Přádovi 
 
Naši činnost v roce 2006 podpořili: 
 
Magistrát města Mladé Boleslavi 

poskytnutím dotace 
 
firma Czech Labels s.r.o. 
pan František Lebeda 
pan Viktor Gőrőg 

finančním sponzorským darem 
 
MUDr. Janu Stuchlík 

odbornou supervizí našeho projektu 
 
Denní sanatorium prim. MUDr. Zd. Stegerové 

všestrannou podporou a pomocí 
 
 
Všem náleží náš upřímný dík. 
 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
 
 * * * 
 

P.S.: Pražské nakladatelství TORST vydalo knihu se všemi rozhovory, které poskytl 
během svého plodného života tisku básník, písničkář a především intelektuálně bystrý a 



mravně pevný člověk, Karel Kryl. Výtisk je k dispozici například v naší městské knihovně. 
I když jde o knihu značně obsáhlou (cca 800 stran), je to pro „krylologa“ skutečná lahůdka. 

 
 
 

JEDEN ZE STARÝCH ČASŮ 
 
Ptá se jeden druhého: 
"Kde se teď nachází kapitalismus?" 
"Na okraji propasti." 
"A socialismus?" 
"Přece jako vždy o krok před kapitalismem." 

Hezký nový rok přejí Přádovi 
 * * * 
Rada pobočky a redakce Klubka upřímně děkuje za vánoční a novoroční přání všem našim 
příznivcům a přátelům. I my Vám všem přejeme dobrý a úspěšný nový rok 2007. 
 
 * * * 
Řešení šachové úlohy z listopadu: 
 
1. Dc8 
hrozí   2. d8D mat 
 
1. ... Dd8 nebo De7 
2. Jc4 mat 
 
alternativně 
1. ... Kd6  2. Jf7 mat 
alternativně 
1. ... Ke7 2. d8D mat 
alternativně 
1. … Kf6 2. Jxg4 mat 
alternativně 
1. … Kf5 2. Jd3 mat 
 

Zdroj: C. Mansfield, Chess Life & Review, 1971 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

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


Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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