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Je třeba poděkovat za špatné věci, 
které z nás pomohly udělat dobré lidi. 

 
Karel Kryl 

 
Ultimatum času. 

 
Čas - toto krátké, zdánlivě nealarmující slůvko je tím, co určí hodnotu, délku a kvality 

našeho pozemského bytí zde, v této formě a útvaru světa. Uvědomujme si všichni, že čas je 
opravdu tou nejcennější devízou, kromě zdraví, jíž můžeme platit ve svém životě, je naším, 
řekněme, nejhodnotnějším platidlem naší lidské existence. Může být naším dobrodiním, 
laskavým pokynem, ale také nejpřísnější rukou našich osudů. Čas je vlastně to, co sice proudí 
mimo, někdy, naše povědomí reality, skutečnosti, ale umí se neúprosně připomenout. Cesty 
našeho bytí zde jsou v zajetí mocnáře času. Čínský filosof Lao´c říká moudrá slova - kdo 
získá čas vyhrává, kdo ztratí čas prohraje!! Hýčkejme si náš „dobrý“ čas, protahujme jeho 
povědomí v nás, náš život tím bude nabývat na skutečných hodnotách a jeho kapacita v nás 
vyvolá pocity uspokojení ze sebe sama, ze svých dobrých prožitků v tom, co nám bylo 
vyměřeno - našem životě. Moudrý filosof praví: „V okamžiku zrodu začínáme zmírat.“ 
Chápete všichni tuto hlubokou pravdu, ten filosof znal „svůj“ čas. Všechny intence v naší 
životní pouti jsou ohraničeny, vytýčeny tzv. „správným“ časem, vše má „svůj“ čas. 
Nevystižení této „míry“ času v nás zanechá emoce častých zklamání a proher, ale vždyť stačí 
si uvědomit, že i my jsme povětšině dirigentem orchestru času. Znáte pojem čas fyziologický 
a čas biologický, hrajeme na strunné nástroje obou z nich, do určité hranice, ale prohlubujme 
si, na rozdíl od někdy kategorického fyziologického času, svou fantazii na času biologickém, 
ten, snad, do větší míry patří nám samým. Staňme se pány svého času, posuňme náš úděl 
života až k hranici božské Prozřetelnosti, ale v pokoře před „vis maior“, jedině tak splníme a 
vyplníme naše poslání na této planetě.  
 
 

      Marie Ritterová 
 

 
Já versus Ty! 

( Umění vést dialog ) 
 
 Problém mezilidských vztahů je zakotven v kontaktu - komunikaci! Oboustranná 
komunikace i přes své specifické zvláštnosti se řídí či měla by řídit, určitými, pevně, 
víceméně, stanovenými zákonitostmi. Samozřejmě, o způsobu a druhu komunikativních 
jednání a chování rozhoduje mnoho konkrétních prvků, může se velice podstatně lišit ve 
zvláštnostech, ale hranice by měla být stanovena vždy, osciluje v rozmezí od - do. 
Komunikace je také přednostně určována konkrétními vztahy mezi lidmi. Jinak se kontaktují 
sobě blízcí lidé a úplně jinak lidé si vzájemně cizí. Ale dialog, ať se týká kohokoliv, je 



ovlivněn, má-li být dosaženo účelu a cíle rozhovoru, specifickými stanoveními. Neměl by 
zorný úhel pohledu být ztracen z úrovně očí, mluvící by měl mít zrak orientován na hruď 
naslouchajícího s občasným ujištěním se pozornosti v úhlu pohledu očí, rozhovor vést tónem 
vhodným k situaci a na konec promlouvání uvést to, co má být zdůrazněno a uloženo v paměti 
toho, komu je hovor určen. Lidé se zvláštní schopností umění vést dialog - to jsou tzv. „lvi 
salónů“. Hraje zde roli otázka zdvořilosti, otázka úcty a emocionálního vztahu ke komu 
promlouváme, odlišným tónem hovoříme s nadřízeným a úplně jinak s přítelem. Prvek 
servility se také může objevit, ovšem ve vhodné příležitosti a adresně správně! Vůbec, emoce 
zde hrají na struny všech nástrojů a způsobů kontaktu. Nezapomínat na prim intelektu! 
Šarmem se vyznačují zvláštní lidé. Vést správným stylem hovor je velké umění! Od toho 
rétorika - schopnost zvláštní vést rozmluvy, ve starém Římě byl mistrem řečník Cicero, 
nestaneme se jím , ale snažme se! Vypovídá to o nás mnohé, usilujme se jevit sobě i světu 
dobře!! 
 

Marie Ritterová 
 

Jedna ředitelská 
 

Jeden chlápek zrovna nastoupil z konkursu na místo ředitele velké firmy. První den se 
v práci setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Když byli chvíli o samotě, tak 
mu jeho předchůdce podal tři obálky a řekl mu: "Když narazíte na problém, o kterém si 
budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř." 

 
Nová práce se chlápkovi líbila, obchody šly dobře, ale po šesti měsících začal 

najednou klesat obrat a žádné opatření nepomáhalo. Když chlápkovi došla inspirace, 
vzpomněl si na tři obálky. Otevřel první z nich a četl: "Obviňte svého předchůdce." Tak tedy 
svolal tiskovou konferenci a taktně shodil vinu na svého předchůdce ve funkci - takové ty řeči 
o skrytých nepořádcích v účtech a kontrolách. Noviny a také burza zareagovaly pozitivně a 
obchody se zase začaly hýbat. 

 
Asi o rok později opět došlo k propadu tržeb spojenému s vážnými personálními 

problémy. Chlápek sáhnul do šuplíku a z druhé obálky vyndal pokyn "Reorganizujte". 
Provedl tedy velkou reorganizaci a opět se firma rychle dala dohromady. 

 
Po roce a půl přišla další vlna problémů. Šéf se zavřel v kanceláři, vytáhl ze šuplíku 

třetí obálku a otevřel ji. Vzkaz zněl takto: 
"Připravte tři obálky." 

 
 

Přádovi 
 
P.S.:  Jaké štěstí, že naše sdružení nikdy ředitele nemělo ! 
 

 
  

Z MĚSTA AUTOMOBILŮ 
 
Rok 2006 byl pro našeho důležitého sponzora, firmu ŠKODA AUTO, velmi úspěšný. 
 



Škoda Roomster je ve Švédsku rodinným automobilem roku. 
 
Škoda Auto vystavovala na mezinárodním autosalónu v hlavním městě Číny, Pekingu. 
 
Nová FABIA je vzdušná a komfortní. 
 
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odstartovala jednání o mzdách s odborovými 
organizacemi. 
 
  * * * 
 
Podrobnější informace najdete v Boleslavském deníku. 
 
Zájemcům o internet doporučujeme webové stránky: 

//www.skoda-auto.com/cze
- red - 

  * * * 
 
Pokračování našeho hudebního pořadu „Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo“ (díl II.) se 
bude konat ve čtvrtek 22.2. v 15:30 v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Protože kulturní sál 
je v adaptaci, využijeme prostor centrální terapie. 

-jb- 
 

Paul Verlaine – Podzimní zpěv 
(básnický překlad z francouzštiny) 

 
Delší verse Kratší verse
 
Dlouhé vzlyky Tím vzlykem lká 
Smyčců duše má 
podzimních houslí tesklivých puklý zvon 
v mém srdci otvírají rány podzim hrá 
zádumčivých večerů setmělých. trylky své 
 mrtvý tón 
Dusíc se 
a zsinalý nevěda jak 
touhou potlačenou a proč, hned 
když věžní hodiny odbíjejí se dusím 
 
Myšlenky a v duši své 
v čase zpět slzy horké 
vrací mou duši omámenou roním 
a slzy mi po tváři stékají; 
 A jdu dál sám 
A pomalu odcházím větrem povíván 
bičován vichrem deštivým - chladný svist - 
který mnou vytrvale cloumá sem a tam 
tam a sem padám dolů 
jak mrtvým listem uvadlým jako list. 
 



Přeložil: Luboš Hluchý 
 

v Mladé Boleslavi, 6.7.1998 v Ml. Boleslavi 29.8.1998 
 

 
Humor nejen pro pamětníky 

 
Dotaz na rádio Jerevan: 
"Kopali jsme v naší obci a v hloubce 37 cm jsme našli drát. Co to znamená? 
Odpověď: 
"Dle našich výpočtů ve vaší geografické lokalitě se jedná o období archeologických nálezů 
před 129 lety. Z toho je patrno že u vás už v té době existovalo drátové spojení." 
Dotaz na rádio Jerevan: 
"Kopali jsme o 24 cm více a nenašli jsme nic. Co to znamená?" Odpověď: 
"Opět dle našich výpočtů ve vaší geografické lokalitě se jedná o období archeologických 
nálezů před 268 léty. Z toho je patrno že u vás existovalo v té době bezdrátové spojení." 
 
Za totality stojí chlap na Václavském náměstí a vykřikuje: 
"Za 5000 letenky do New Yorku! Za 5 000 letenky do New Yorku!" Zastaví se u něho pán a 
ptá se: 
"To je zpáteční, prosím Vás?" 
Pán pokračuje: 
"Za 5000 do New Yorku, blbce neberem, za 5000 do New Yorku..." 
 
Jaký je rozdíl mezi bolševikem a obilím? 
Žádný. Oboje dvoje se musí vymlátit, jinak umřeme hlady. 
 

Čtenáře zdraví 
 

Přádovi 
 
 
 

 
Z REGIONU 
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 
 

Dne 16.1. proběhla zajímavá diskuse na téma „Slabé a silné stránky v sociální oblasti“ 
ve velké zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou v ulici na Radouči. Tak zvaná 
analýza SWOT (je to zkratka z angličtiny a znamená: silné stránky – slabé stránky – 
příležitosti – hrozící rizikové faktory) probíhala ve čtyřech skupinách (Senioři; Osoby se 
zdravotním postižením; Rodina, děti a mládež; Osoby a rodiny v krizi, osoby ohrožené 
závislostmi, etnické menšiny). Naše barvy hájila statečně Eva Prskavcová, která podala o 
jednání zprávu, ze které Marie Ritterová vypracovala výtah na naši nástěnku. Máme 
k dispozici také přehledné tabulky podchycující závěry z jednání, které nám zaslala paní 
koordinátorka komunitního plánování, paní Naděžda Wolfová. Celý projekt spadá do agendy 
náměstka primátora, pana Mgr. Jaroslava Polívky. 



- red - 
 
Podrobnou zprávu nejen o této akci a další zajímavosti o dění ve městě je možno nalézt na 
internetu: 
 

http://www.mb-net.cz
 
Kontakt na kordinátorku KPSS, paní Naděždu Wolfovou, je: 
Dům s pečovatelskou službou, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav 
Telefon: 326 734 675, E-mail: nadezda.wolfova@centrum.cz
 
 

Výsledky analýzy SWOT z 16.1. 
 

K silným stránkám sociálních služeb ve městě Mladé Boleslavi patří například: Chuť lidí 
pracovat, odhodlání a motivace, fungující organizace a existence zázemí pro jejich práci. 
Vysoce kladně je hodnocena i městská doprava (nízkopodlažní autobusy). Už samotná 
příprava komunitního plánu je přínosem. Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 
ocenila systém služeb komunitní psychiatrie a otevření Tyflocentra, které pečuje o zrakově 
postižené. 

Slabé stránky jsou zejména složitý proces při vyřizování sociálních dávek, nezájem 
veřejnosti o spolupráci (tady musíme sebekriticky přiznat, že dobrovolnice, paní B. 
Macuchová, loni projevila ochotu u nás pracovat, ale její iniciativa se neujala, a to především 
vinou nízké návštěvnosti našeho klubu během jejích služeb), nejistota v systému financování 
a v politické podpoře. Vázne spolupráce rodiny, školy a zdravotnictví. 

Za příležitost ke zlepšení jsou považovány zdroje EU (já osobně bych byl tady opatrnější, 
ale na schůzi 16.1. nebyl, protože pracuji na plný úvazek a nemohu se uvolňovat z pracoviště 
příliš často), státní a krajské dotace. Rozporně byl hodnocen zákon o sociálních službách, 
který může prospět i uškodit. 

Rizika, která ohrožují – nejen naši – práci, jsou zřejmě trvalou bolestí: papírovaní, složité 
získávání financí, složitá legislativa, bytová politika státu, ale i globální stav naší společnosti, 
která je ze značné části konzumní. Uveden byl (a to ve všech čtyřech pracovních skupinách) 
též nesoulad mezi komunitním plánem sociálních služeb města a střednědobým plánem kraje. 

Podrobný zápis mohu předložit zájemcům k nahlédnutí. Využívám této příležitosti, abych 
poděkoval Evě Prskavcové za aktivní účast jménem ČSDZ. 

 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
 
 

Umíme dobře žít?!? 
 

 Člověk žije v určitém společenství lidí kolem v konkrétních životních podmínkách a 
prostředí kolem sebe. Toto vše participuje na utváření jeho osobnosti. Formuje se pod vlivem 
genetického vybavení a prostředí a zpětně reaguje určitými projevy, jednáním a chováním na 
tuto vazbu. Vše, co utváří člověka jako osobnost o něm vypovídá, prezentuje ho ostatním. I 
to, jak se obléká svědčí o jeho psychických kvalitách a vybavení. Oděv člověka napovídá o 
jeho psychice a schopnostech mnoho - nadání, sklony, vkus, povaha. Někdy, ovšem, může být 

http://www.mb-net.cz/
mailto:nadezda.wolfova@centrum.cz


zavádějící. Sebevědomí predestinuje určité konkrétní chování člověka vůči sobě i ostatní 
lidem. Vědomí svého „já“, posílené kreativitou, prací, vzděláním a empirií i talentem dovede 
člověka posunout na hranici skutečné osobnosti. Vůbec vše, co souvisí s lidskou existencí ho 
formuje. Určitá filosofie, notabene, je založena na biologickém směru přístupu člověka 
k realitě – tvrdí - člověk je to, co jí! Je to do určité míry pravda, podle nejnovějších výzkumů, 
zdravý životní styl a zdravá strava určitým způsobem podmiňují i elixír mládí, zdraví a délku 
života. Úplně nové je konstatování - hladovění je přímo úměrné délce života!Ve spojení 
s pohybovou aktivitou je ideální k prožití životní cesty bez vážnějších zdravotních milníků a 
v kontextu s dobrou psychikou - toť recept na věčné mládí!! 
 
 
 

  Marie Ritterová 
 
 

 
 

Opakujeme svou výzvu – šachové úlohy nám docházejí. 
Hola, přátelé z Ostravy, pomozte nám ! 

Myslíme na Vás, myslete na nás. 
 
 * * * 
Řešení šachové úlohy z prosince: 
 
1. De8 
hrozí   2. Jb6+ Kc5 3. Dc6 mat 
 
1. ... Sd8 nebo Se7 
2. Db5+ Ke4 
3. Vxd4 mat 
 
alternativně 
1. ... De4 nebo Df3 
2. Dc6+ Ke6 
3. Jg5 mat 
 
alternativně 
1. ... Je7  
2. Dxf7 Ke5 
3. cxd4 mat 
 
nebo 
2. … Kc5 
3. Dxc4 mat 
 
 

Zdroj: J. Kovalic, 3. místo W.C.C.T., sekce B2, 1984/88 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
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