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Život člověka se podobá knize!  

Moudrý člověk při čtení této knihy života přemýšlí, 
protože ví, že ji může číst   JEN   jednou !!! 

 
Marie  Ritterová 

 
CESTA NA KALVÁRII. 

 
 

 Ježíš řekl: „Vezmi svůj kříž a následuj mne!“ V lidském životě se často střídají dny štěstí a slunné 
pohody, které střídá obloha ztěžklá cummuly mraků neštěstí a nepohody. Ano, lidský život je houpačka, 
jednou jsme nahoře, podruhé u zemi. Ale ten, kdo má na paměti Ježíšova slova, v úvodu článku, vždy 
dovede nést svůj kříž s důstojností, s jakou kráčel Kristus vstříc potupné smrti! A – vítězně vstal z mrtvých, 
kraluje nebi a zemi a my, ubozí smrtelníci, čekáme také jak skončí naše cesta zde, na této zemi. Ne vše 
v lidském životě co špatně začalo ještě musí nutně také špatně skončit! Ať máme stále na paměti Ježíšova 
slova! Víra je dar, a ten není každému dán!!Víra je síla giganta, který dovede odvalit i těžký kámen 
nevyhnutelného osudu! Víra nestojí v cestě vědění a vzdělání!Velcí géniové měli v dějinách historie svou 
velkou útěchu v Bohu, při své bolestné a někdy nesnadné cestě k cíli. V hodnotě člověka jde o jeho vnitřní 
růst, o to, jak nasměruje svou životní pouť, jak dovede směřovat k cíli!  
ŽÁDNÉ bohatství nás neochrání před  ZOUFALSTVÍM  samoty!!! 
S Bohem nejsme nikdy sami, Bůh je stále s námi, ve dnech radosti a chrání nás v ohrožení a nebezpečí! Bez 
BOHA je naše SKUTEČNÁ i fyzická samota už možná, prokletím!! Tam kde nestačí naše síly k překonání 
těžkostí života svěřme svůj osud do rukou Krista, poklekněme před oltářem a vyšleme vroucí prosbu 
k Bohu. Panna Maria, Ježíš a Bůh ještě nikdy neoslyšeli prosbu volajícího! Člověk byl stvořen k obrazu 
Božímu a měl by to také svým životem zde dokázat!! 
SLOVA   a   ČINY, to je to, CO   vede   k   ÚSPĚCHU,  dostojme  tedy   VŽDY   svým   SLOVŮM !!! 
 
 

Marie RITTEROVÁ 
 
 
 

Tisková konference na magistrátu 10. 10. 2008 
 

Město připravuje Rozvojový plán 
S e v e r n í   s í d l i š t ě 

 
 Zájemci z řad nestátních neziskových organizací (Fokus, ČSDZ), školy, další organizace, které se 
nacházejí v zóně  IPRM IOP musí předložit projekty do 30. října  2008! Na listopadovém jednání 
zastupitelstva náměstek primátora  Adolf  BEZNOSKA musí odevzdat do konce roku na ministerstvo 
místního rozvoje. 

Adolf Beznoska řekl: „ Do 30. 6. 2009 nejpozději budou vybrány projekty, které budou z peněz 
Evropské unie podporovány. Připomínám , že my, MMMB se tam budeme ucházet 

o částku  š e s t   m i l i o n ů  EURO !!!“ 
 

Zaznamenala: Eva Prskavcová 
 

* * * 



 
Paní Naděžda Wolfová z magistrátu nám předala e-mailem upozornění na projekt „Pro bono“. Jako „pro 
bono“ označujeme zejména poskytování právních služeb advokáty, kteří tak činí bezplatně a zcela 
dobrovolně bez toho, že by je k tomu nutil zákon. „Pro bono“ zvyšuje dostupnost právních služeb pro 
jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, pro něž je z finančních důvodů tradičně problematické právní pomoc 
získat. Může se jednat například o oběti domácího násilí nebo o ochranu práv pacientů, která nás zajímá. 
Stránky probonocentrum.cz jsou součástí dlouhodobého projektu, který usiluje o rozvoj „pro bono“ 
právních služeb v České republice. Jeho cílem je podporovat, podněcovat a propagovat „pro bono“ u 
advokátní profese. 
Podrobnosti najdete na internetu: 

 
http://www.probonocentrum.cz

- red- 

 
Naše hudební pořady 

 
Další z cyklu pořadů o Karlu Krylovi jsem měl v útulné knihovně PL Kosmonosy (kdysi to bývalo sídlo 

denního sanatoria) 9. října od 15:00 zhruba do půl páté. Můj původní záměr byl udělat tento pořad někdy 
koncem srpna k 40. výročí okupace, na kterou Kryl dokázal reagovat pohotověji než kterýkoliv jiný náš 
umělec. Plány dovolené (nejen moje, ale i pana akad. malíře Segrta, který je mým partnerem za PL) vedly 
nakonec ke změně. Zato ale byla naše akce (vedle dnů otevřených dveří v naší klubovně, které vzala do své 
péče paní Marie Ritterová) součástí Mladoboleslavských dnů zdraví. O našem hudebním pořadu jsem mohl 
osobně informovat veřejnost na slavnostním zahájení této kampaně dne 6.10. v kulturním středisku Svět. 
Poslechnout Kryla do knihovny PL si ale přišli především „domácí“ – ať už pacienti nebo personál. 

Nemohl jsem začít jinak než písní „Bratříčku, zavírej vrátka“, i když na pořadu jsem měl hlavně album 
„Rakovina“, druhou desku Karla Kryla. Deska vyšla už v exilu, ale většinu písniček napsal Kryl ještě doma 
– celých osm. Jen jedna je už exilová („Habet“) a jednu („Divný kníže“) napsal ve vlaku na cestě do 
Německa, z níž se vrátil až po celých dvaceti letech. Deska reaguje nejen na okupaci, ale především na tzv. 
normalizaci, která po ní následovala. 

Album „Rakovina“ je od Kryla vůbec to nejsmutnější. Aby v posluchačích nezůstal jen pocit smutku, dal 
jsem k dobrému pro pobavení několik čtených ukázek básniček ze „Špalku písní českých“ – v něm Kryl už 
jen tak nevázaně dováděl s rýmy - a také jednu veselou písničku „Ohlas písní ruských“ z alba „Plaváček“. A 
na přání publika se na závěr opakoval „Bratříček“. 

Příští pořad bude 27. listopadu, zase v knihovně PL a zase od 15:00. Kdo by se snad bál, že písničky 
budou příliš smutné, bát se nemusí. Přijde na řadu deska „Karavana mraků“, kde je už – kromě společenské 
kritiky poměrů v okupované vlasti – i notná porce humoru. 

Všechny zve 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 

 
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 

 
Ve volbách do 65členného zastupitelstva Středočeského kraje zvítězila Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD), která získala 35,16 procent hlasů v malém předstihu před Občanskou demokratickou stranou 
(ODS) se ziskem 32,81 procent hlasů. Do zastupitelstva se dostane i KSČM se ziskem 13,75 procent hlasů a 
Nezávislí starostové pro kraj se ziskem 5,73 procent hlasů. 
 
Z Mladoboleslavska byli zvoleni primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), starosta Benátek nad 
Jizerou Jaroslav Král (ODS), starosta Dobrovice Josef Hrobník (za ČSSD), mladoboleslavský zastupitel 
Robin Povšík (ČSSD), ředitelka okresní agrární komory Dagmar Mocová (ČSSD) a starostka Všejan 
Zuzana Nekovářová (za KSČM) 

http://www.probonocentrum.cz/


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

 
* * * 

Z čekáren a ordinací 
 
"Pane doktore, kolik mi ještě tak zbývá času?" 
"No, s televizními seriály bych už nepočítal." 
 
Sedlák se dověděl od lékaře, že je nevyléčitelně nemocný a že brzy umře. "Pane doktore, mám jedno přání: 
napište mi pak, že jsem umřel na AIDS." "Pročpak, vždyť máte přece rakovinu?" 
"Víte, takovou nemoc u nás ve vsi ještě nikdo neměl. Ten, co mi chodil za ženou, teď bude mít pěkně 
nahnáno. A co je hlavní, nikdo se jí nadosmrti ani nedotkne." 

Neberte svět tak vážně – radí Přádovi 
 

 
ZRNKA  MOUDROSTI. 

 
Podle čínského filosofa, zakladatele taoismu, Konfucia, lze třemi cestami dospět k moudrosti. Ta první 
cesta je cestou nejtěžší - to je cesta zkušenosti. Nejlehčí cesta, ta druhá, je cesta napodobení. A tou třetí 
cestou je přemýšlení. Tato cesta je cestou nejušlechtilejší! Doporučuji z vlastní zkušenosti všecky tři cesty 
uplatňovat v životě, tyto cesty vedou k úspěšnému, plnohodnotnému životu toho, u něhož našly svou přízeň 
a prioritu!! 
Ponořme se také trochu do vod orientální filosofie, právě z ní vychází naše filosofie evropská. Podle 
orientálních filosofů lze z uspořádání a tvaru zubů, poměru a vztahu člověka k financím, ze způsobu 
stolování a vztahu k jídlu a rovněž z barvy bělma očí, vyčíst povahu, charakter a vlastnosti člověka! Já jsem 
se přesvědčila ve své vlastní zkušenosti, že je to opravdu tak, jak Orientálci tvrdí!! Ten, kdo se trochu vyzná 
ve filosofii, určitě dobře zná filosofický směr - sofismus! Sofisté ovládají umění, jak říct a zároveň neříct 
pravdu! I toto jsem se, mimo jiné, naučila. Proto stále kladu ve svých článcích důraz na právě vlastnost 
učení. Člověk, chce-li v životě obstát a mít úspěšný dobrý život, nesmí nikdy ztratit svou schopnost učení! 
Na rozdíl od zvířete je obdařen druhou signální soustavou, v jejíž centru pozornosti stojí právě slovo! A 
slovo je mocný nástroj k ovládání člověka, i zvířete! Slova motivují, ale příklady táhnou!!  
Příklad- u duševně nemocných! Tam, kde je nutno denně opakovat podávání psychofarmak pro opětovný 
terapeutický účinek, tam jediné slovo terapeuta může způsobit revoluci, řekněme  „sametovou“ revoluci 
v mozku psychicky nemocného člověka!! A co víc - toto slovo může působit dlouho, i někdy celý život! To 
záleží už na inteligenci, chytrosti a dalších vlastnostech pacienta, výše zmiňované schopnosti učení! 
Psychiatr Vinař, právě on, upozorňuje na obě metody! Podle mého skromného mínění, jsem s ním zajedno! 
Obě mohou vést k trvalému vyléčení, někdy stačí třeba, při určitých případech, pouze ta druhá - 
psychoterapie!! 
 

Marie Ritterová 
 
 
Citát měsíce je tentokráte vlastní myšlenka nejpilnější členky redakční rady, Marie Ritterové. 
 
Řešení šachové úlohy ze září zoufale postrádáme. Nikdo si s ní zatím nevěděl rady. Vnucuje se otázka, 

zda v úloze není nějaká – třeba tisková –chyba nebo, zda nemá jít o mat až třetím tahem. Redakce volá SOS 
– pomozte nám. 

- red - 
 

* * * 
 
A ještě pár fórů na závěr: 

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


 
Po Římě jede papež ve svém papamobilu, když si všimne, že za ním běží blondýnka. 
Povídá: "Zastavte, ta žena touží po rozhřešení." 
Řidič na to: "Ne, co když je to teroristka." 
Jedou dál, ale blondýnka pořád běží. Papež direktivně nakáže zastavit. Blondýnka doběhne, jazyk na vestě a 
z posledních sil povídá: 
"Jednu vanilkovou prosím." 
 
Blondýnka v domácích potřebách: "Jé, to je hezká nádoba." 
Prodavač: "To je termoska." 
Blondýnka: "Termoska, k čemu to slouží?" 
Prodavač: "V zimě to udrží například čaj teplý po několik hodin a v létě zase studenou limonádu." 
Blondýnka: "To je dobrý, ale jak ta malá věc pozná, že je zima nebo léto?" 
 

Přádovi 
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SUDOKU 
je hlavolam japonského původu. Čtenářům opakujeme, že do volných políček je třeba dopsat cifry od 
1 do 9 tak, aby v každém řádku, každém sloupci a každém ze čtverců 3x3 (jsou odlišeny barvou) byly 
zastoupeny všechny číslice 1 až 9, a to každá právě jednou – žádná nesmí být dvakrát a žádná nesmí 
chybět. 
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