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Odlož rozhodnutí učiněné ve zlosti. 

 
Jaroslav Hašek 

 

 
BŮH  -  VĚČNÉ  SVĚTLO  A  POKOJ !! 

 
Dnes, přátelé, v tento jímavý sváteční čas bych vám všem chtěla povědět velmi zajímavý a 
poučný příběh. 
 
Jsou lidé, kteří v BOHA věří, další sice v BOHA věří, ale říkají, že nelze poznat! Takoví lidé 
se nazývají agnostici (z řeckého: gnosis – poznání). JEŽÍŠ řekl nevěřícímu Tomášovi, který 
pochyboval o tom že Ježíš vstal z mrtvých, dokud nepoloží ruku do Ježíšových ran 
způsobených hřeby, neuvěří, že vstal z mrtvých, „Blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili!!“ 
 
Moudrý člověk ve svém nitru ví, a cítí ve svém srdci, že Bůh je, že existuje!!! Já to vím, cítím 
to ve svém srdci! Moudrost předpokládá nejen inteligenci mozku, intelektu, ale především 
inteligenci srdce!! Bůh má na člověka určité požadavky, člověk by je měl svou inteligencí 
poznat, pochopit!! 
 
Teď k našemu příběhu! Jeden Evropan, který popíral Boha, se dověděl, že v Indii žije moudrý 
brahmán (příslušník nejvyšší sekty, předurčený k politickému a duchovnímu vedení), který 
umí dát světlo a pokoj do duše! Evropan šťastně našel moudrého starce-brahmána a poprosil 
ho, jak nalezne světlo a pokoj pro svou duši. 
Moudrý stařec odpověděl. Musíš mít sedm věcí ve svém srdci! Musíš být moudrý a rozumný, 
upínat svou mysl k Nejvyššímu, dále musíš být opatrný, silné vůle, promysli si dílo a chop se 
ho a dělej a vytrvej v něm, čím jasněji věci poznáš, tím více je budeš ovládat a měj stále srdce 
měkké a otevřené pro dobro a trpící!! Největší ze sedmi věcí vedoucí k pokoji a světlu v duši 
je- měj úctu k všemu  BOŽSKÉMU  a VĚČNÉMU!! Pak nalezneš pokoj a světlo pro svou 
duši!! 
Resumé sedmi věcí v srdci, které vedou k pokoji a světlu v duši —  MOUDROST, ROZUM, 
SÍLA, VĚDĚNÍ, BÁZEŇ, ZBOŽNOST!!! ÚCTA  ke všemu  VĚČNÉMU  a  BOŽSKÉMU!!! 
 
Evropan se zamyslel a zavzpomínal. A pak náhle pravil: „Ale vždyť toto vše jsem četl ve 
svém dětství v katechismu! (učebnice náboženství)“ Brahmán Evropanovi odpověděl: 
„A  PROČ  jsi tedy přišel  AŽ  ke  MNĚ???!“.  
 
Bůh  JE  PÁNEM  celého  SVĚTA!!!  PRAMEN  všeho  DOBRA !!! 
Je věčné  SVĚTLO  A  POKOJ !!! 
 

MARIE  RITTEROVÁ 
 

* * * 
 

Pár smutných zpráv 



 
Výše uvedený článek je už jen z redakčního archivu, otištěný se souhlasem autorky. Paní 

Marie Ritterová totiž dne 19.11. ukončila práci u nás. Po čtyřech letech její pilné práce to pro 
nás představuje značnou ztrátu. Nemá ale smysl, abychom paní Ritterovou nutili proti její vůli 
do dalšího, upřímně si přiznejme, že ne vždy dostatečně oceněného, úsilí. Paní Ritterová se u 
nás ve větším rozsahu angažovala počínaje začátkem roku 2005. Právě roky 2005 a 2006 
patřily k těm nejtěžším, protože finančních prostředků jsme tehdy měli naprosté minimum a 
místo řádné odměny jsme jí mohli dát jen něco, co by kdekdo jiný považoval za pouhé 
spropitné. Jsem upřímně rád, že alespoň v letech 2007 a 2008 jsme mohli už dát paní 
Ritterové dobrou odměnu. I tak nemalý kus práce pro nás všechny udělala navíc jen ze své 
dobré vůle, například právě pro tento časopis. Děkuji paní Marii Ritterové za sebe, za radu 
pobočky i za všechny naše členy a návštěvníky, a to i za ty, kteří neuměli nebo dokonce 
nechtěli poděkovat sami. A pokud s někým jednala v poslední době bez obvyklé laskavosti, 
promiňte jí to, prosím. Nebude lehké nalézt náhradu, ale nějak se s tím popasovat musíme. 
Promyslete si všichni své návrhy. 

Ještě smutnější zprávou bylo úmrtní oznámení pana ing. Vladimíra Přibyla, které nám 
zaslala ing. Martina Přibylová z pobočky Praha. Pan Přibyl byl těžce nemocný diabetem a 
v posledních letech už vůbec neviděl. Účastníci některých celorepublikových aktivit, které 
Martina organizovala, se s ním mohli během nich setkat osobně, protože kvůli zajištění 
potřebné nepřetržité péče jí nezbývalo nic jiného než nemocného manžela brát s sebou. 
Teprve nyní jsem si v plném rozsahu uvědomil, jaká to byla oběť nejen od Martiny samotné, 
ale i od pana Vladimíra. Jménem svým i jménem pana Nakova (my dva jsme asi potkávali 
pana Přibyla nejčastěji) jsem Martině zaslal s minulým výtiskem Klubka náš projev upřímné 
soustrasti. 

Ani sesterská organizace FOKUS nebyla ušetřena problémů. Odborný ředitel 
mladoboleslavského FOKUSu, pan MUDr. Jan Stuchlík onemocněl na zánět slepého střeva a 
musel honem rychle do nemocnice. Právě v souvislosti s resignací paní Marie Ritterové by 
nám bývala jeho rada a pomoc cenná. Hospodářského ředitele FOKUSu Olína Čapouna, od 
kterého jsme rovněž potřebovali odbornou konzultaci a pomoc, jsme tedy zastihli v situaci 
krajně nevhodné. Přesto nás nenechal na holičkách a za to mu upřímně děkujeme. Myslíme i 
na pana MUDr. Stuchlíka, nyní již opět v práci a přejeme mu, aby jeho rekonvalescence 
úspěšně pokračovala. 

Radost nám neudělala ani zpráva z PL Kosmonosy, že čtvrtý pořad o Karlu Krylovi bylo 
nutno odložit. V blízkosti knihovny, kde se měla akce konat, se dělají stavební úpravy 
v souvislosti s přípravou otevření nového oddělení. Náhradní termín dohodneme s panem 
akad. malířem Segertem v nebližším možném termínu. No a alespoň trochu veselejší tečka na 
závěr. Arteterapie s panem akad. malířem Segertem u nás v klubu se bude opakovat – 
společně jsme ji naplánovali na 2. května (sobota) a doufáme, že těch pár dní souvislého volna 
nikoho od návštěvy neodradí. 

 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 

 
 

Trocha vlastivědy 
 

Kdo jde okolo mladoboleslavského gymnasia v Palackého ulici č.p. 191 (jde o budovu 
bývalé 5. devítiletky, nikoliv o „staré“ gymnasium nesoucí nyní jméno Dr. Josefa Pekaře), 



všimne si tři bust nad vchodem. Jsou to Jungmann, Komenský a Vinařický. To poslední 
jméno málokomu co řekne. Naštěstí máme internet, abychom se dozvěděli něco více. 

 
Jde vlasteneckého kněze Karla Aloise Vinařického (1803 – 1869). V letech 1829 až 1833 

byl arcibiskupským tajemníkem, od roku 1833 do roku 1849 působil jako farář v Kováni u 
nás na Mladoboleslavsku. Zde si získal zásluhy o farní školu, která byla jeho přičiněním 
povýšena na hlavní a byla jí vystavena i nová budova. A právě do Kováně za ním jezdili 
Čelakovský, Palacký, Frič, Šafařík a další představitelé národní inteligence. Věnoval se hojně 
překladům i vlastní básnické tvorbě. Nutno přiznat, že už ve své době byl považován za 
konservativce a že jeho smýšlení bylo značně protidemokratické, což se projevilo zejména 
v jeho polemických vystoupeních. 

 
Největší a bezesporný význam měla však jeho činnost pedagogická a tvorba určená dětem. 

Není žádnou nadsázkou ani konstatování, že ve své době byl výrazně nejoblíbenějším 
autorem knih pro děti. Byl například autorem prvního českého obrázkového slabikáře 
„Abeceda česká“ (Praha 1838). Významné bylo i to, že se Vinařický přiklonil i k tehdy ještě 
nepříliš rozšířené Komenského zásadě učit čtení a psaní současně. Některé jeho texty určené 
dětem zlidověly a možná bude překvapením, že právě on je jejich autorem („Ivánku náš, 
copak děláš“, „Tluče bubeníček, tluče na buben“). 

 
Zdroje:  http://encyklopedie.seznam.cz

http://www.rvp.cz
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PŘIPRAVUJEME PRO ČTENÁŘE 
 

Jazykový koutek – úvodní slovo Luboše Hluchého 
 
Vážení a milí čtenáři, 
 
Možná už mé jméno znáte z příspěvků do tohoto časopisu. Pokud ne, tak mi dovolte, abych se 
představil. Jmenuji se Luboš Hluchý, je mi 51 let a mou profesí i koníčkem zároveň jsou cizí 
jazyky. Vášnivě rád se je učím a za asi 35 let studia jsem získal jakési zkušenosti, jak při tom 
postupovat. Nechci Vám  je zde samozřejmě vnucovat. Určitě už jste slyšeli názor, že 
univerzální metoda samostudia cizích jazyků neexistuje a každý si musí sestavit metodu 
vlastní, osobitou, přizpůsobenou jeho talentům, schopnostem, druhu paměti a účelu, pro jaký 
chce cizí jazyk studovat. Nicméně se domnívám, že některé nápady nebo osvědčené postupy, 
ať už moje vlastní nebo převzaté, by Vám mohly studium trochu zpříjemnit nebo jej udělat o 
něco účinnějším. Člověku se také někdy zdá, že pro hodně lidí je učení se cizímu jazyku něco 
jaké nudné trápení. Já jsem asi na druhém pólu příslušné škály. Pro mne naopak to je radost, 
která je zdrojem euforie a nabíjí mne energií, nikdy nekončící dobrodružství, někdy až droga 
pomáhající mi vcelku neškodně unikat z reality. Vy si asi moudře vyberete zlatou střední 
cestu… A pokud tedy budete ochotni mé či převzaté podněty vyslechnout, tak bych Vám rád 
v následujících příspěvcích kousíček toho svého nadšení předal. Takže se pohodně usaďte, 
zapněte si bezpečnostní pasy a držte si klobouky. Vyrážíme na poutavou a zajímavou jízdu za 
kouzly studia cizích jazyků… 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/
http://www.rvp.cz/


Pozn. red.: 
Jazykový koutek Luboše Hluchého bude, aspoň doufáme, ozdobou příštího, jubilejního 
ročníku našeho časopisu. Příspěvek první alias „Ham, ham“ a „Křivá násada“ plánujeme 
otisknout v lednu 2009. 
 
 
 

Dojde ke stávce poskytovatelů sociálních služeb? 
Pan Václav Krása, předseda NRZP ČR (Národní rady zdravotně postižených), společně s 

prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů panem Pavlem Duškem jednali s předsedou 
rozpočtového výboru panem poslancem Bohuslavem Sobotkou. Jednání se zabývalo návrhem 
státního rozpočtu na rok 2009, a to konkrétně návrhem výše dotací pro poskytovatele 
sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje ve státním rozpočtu na 
příští rok o 2 mld. Kč méně na dotace pro poskytovatele sociálních služeb proti letošnímu 
roku. V letošním roce činí dotace pro poskytovatele sociálních služeb více jak 6,5 mld. Kč. 
Na rok 2009 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR částku 4,5 mld. Kč. Je to 
celkové snížení dotací o 30% proti letošnímu roku. Pan předseda rozpočtového výboru 
přislíbil, že ve spolupráci s předsedou Výboru pro sociální politiku panem Zdeňkem 
Škromachem učiní vše co je v jejich silách, aby prostředky na dotace poskytovatelům 
sociálních služeb byly zvýšeny, alespoň na úroveň roku letošního. Pan předseda Bohuslav 
Sobotka upozornil, že nezáleží pouze na hlasech, které on může reprezentovat, ale že je také 
nezbytné, aby pozměňovací návrh byl podpořen i ostatními poslanci. 

 Pan Václav Krása se na poskytovatele sociálních služeb obrací s prosbou, aby informovali 
poslance ve Vašem bydlišti o vážné situaci v dotačním řízení sociálních služeb a požádali je o 
podporu pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků na dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb: „Záleží na naší aktivitě, jak dokážeme přesvědčit ústavní činitele, že 
není možné vystavit osoby závislé na sociálních službách nebezpečí, že jim tato  služba 
nebude moci být poskytována. Pokud pozměňovací návrh nebude  poslaneckou 
sněmovnou přijat, problém se objeví hned začátkem roku, kdy řada poskytovatelů zjistí, 
že dostala minimální dotaci, a že za těchto podmínek není schopna dále službu 
poskytovat. Tisíce lidí se tak dostanou do situace, kdy nebudou mít dostupnou žádnou 
sociální službu. Vážení přátelé, očekávám Vaší aktivní pomoc. Pište svým poslancům 
dopisy, e-maily, telefonujte jim a snažte se jim vysvětlit vážnost této situace.“ 

Zdroj: Slunečnice Děčín [info@slundecin.org] 
 

Nízkoprahové zařízení pro mládež 
 
- se připravuje ve vytipovaném areálu v Laurinově ulici a má již stanovený harmonogram 
prací a mělo by vzniknout zhruba začátkem září 2009. Vybrané místo navštívili minulý týden 
zástupci vedení města a magistrátu i další činitelé, kteří budou pracovat na přípravě, vzniku či 
provozu tohoto zařízení. 

Pro nás, ČSDZ, pob. Mladá Boleslav je důležité, že centrum nebude zřizováno v nám 
pronajatých prostorách (i o tom se totiž dříve uvažovalo), což by nutně znamenalo pro nás 
nutnost žádat o náhradní prostory a následné stěhování, i když o důležitosti centra pro mládež 
nikterak nepochybujeme. Jsme upřímně rádi, že magistrát bral ohled i na nás a na potřebu 
zachovat kontinuity naší činnosti bez rušivých vlivů. Snadné to ale nebude. 

„Faktem je, že nejdříve se musí udělat vše proto, aby tato stavba mohla být zkolaudována,“ 
řekl náměstek primátora Jaroslav Polívka. Po zkolaudování objektu přijde na řadu vybudování 
společenské místnosti, kanceláře, sociálního zázemí a další potřebné úpravy. Primátor Raduan 



Nwelati upřesnil, že město budovu získalo od ministerstva obrany a teprve později zjistilo, že 
tato budova nebyla zkolaudována a je dosud takzvanou černou stavbou.  

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je jednou z priorit Komunitního plánu 
sociálních služeb města Mladá Boleslav. Má být určeno především pro mládež ve věku 14 - 
18 let. Dětem by zde měli odborní pracovníci poskytovat sociální poradenství a pomoc v 
obtížných situacích. Centrum ovšem nabídne i vhodné způsoby vyplnění volného času, 
například formou různých her.  

Podrobnosti o tom, co vlastně je nízkoprahové zařízení a k čemu má sloužit i další 
zajímavosti na toto téma můžete najít na internetové adrese: http://www.streetwork.cz

 
Zdroj: webové stránky města Ml. Boleslavi, P. Šubrt 
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Z REGIONU 
 

Oceněné osobnosti města Mladé Boleslavi 
 

K 28. říjnu 2008 byl čestným občanstvím Mladé Boleslavi vyznamenán generálporučík 
Stanislav Procházka. Cenu města Mladá Boleslav v roce 2008 obdržel hudebník Milan 
Klipec. Oba ocenění se 12.11. zapsali do kroniky města a pak byli pozvání primátorem 
Raduanem Nwelatim a jeho třemi náměstky Janem Smutným, Adolfem Beznoskou a 
Jaroslavem Polívkou na slavnostní oběd.  

Stanislav Procházka získal titul čestného občana za svůj neohrožený postoj proti vstupu 
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 v době, kdy byl velitelem Západního vojenského 
okruhu. Za to byl odvolán z funkce, prohlášen za politicky nespolehlivého a v roce 1970 
propuštěn z armády. V roce 1972 mu hrozilo odsouzení na osm let do vězení, ale vyšetřování 
bylo zastaveno rozhodnutím prezidenta Svobody. Dnes žije v Mladé Boleslavi, ve svých 86 
letech se těší dobrému zdraví.  

Milan Klipec získal Cenu města Mladá Boleslav za svou soustavnou a záslužnou práci s 
mládeží, a to především jako dlouholetý vedoucí dětského pěveckého sboru Paprsek. 

 
* * * 

 
Josef Langr se opět vrací do funkce ředitele Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. K 

zásadním personálním změnám ve vedení došlo ve všech pěti oblastních nemocnicích ve 
Středočeském kraji z popudu nově ustanoveného vedení kraje v čele s hejtmanem Davidem 
Rathem. 

 
Podrobnosti najede na   http://www.mb-net.cz
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Silvestrový koktejl 
 

Přijde doktor k posteli kritického případu a povídá: 
"Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou!" 
Pacient povídá chraplavým hlasem: 
"Tak nejdřív tu dobrou. " 
"Podle laboratorních testů vám zbývá den života!" 

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


"Ó Bože, a ta špatná?" 
"Já vám to včera zapomněl říct!" 
 
Naštvaný host v restauraci hlasitě volá na vrchního: 
"Pane vrchní, máte zacpané uši?" 
"Moment, zeptám se v kuchyni." 
 
Jednoho dne se chirurgové rozhodnou zjistit, co je v ženské hlavě. Vyberou si zástupkyni toho 
pohlaví, a za úplatu ji přemluví k operaci. Na sále se sejdou nejlepší chirurgové světa a 
započnou tuto epochální operaci. Obříznou ženě dokola celou hlavu, a poté odklopí vršek jako 
víko a nahlédnou s neukojenou zvědavostí dovnitř. V otevřené lebce ale není vůbec nic. 
Podívají se proto dovnitř přes lupu, a tu se jim objeví jen nepatrný provázek, vedoucí středem 
dutiny. Po dlouhé konzultaci se rozhodnou tento provázek přestřihnout a hle: ženě upadly obě 
uši. 
 
Doktor nadává sestře: 
"Sakra, proč jste mi to neřekla dřív? Já toho pacienta dva měsíce léčím na žloutenku a vy mi 
dneska řeknete, že to je Číňan!" 
 

Veselou náladu bez alkoholu Všem přejí 
 

Přádovi 
 
 
 

S šachovými úlohami nám to nějak nejde. Teprve při přípravě řešení úlohy z října 
k otištění jsem přišli dokonce na dvě chyby v zadání. Černý pěšec má být na g6 (a nikoli na 
f6, kam jsme ho nedopatřením umístili). A druhá chyba: bílý nepotřebuje jen 2 tahy, ale 
tentokráte celé tři, aby dal černému mat. Otiskujeme tedy tutéž úlohu, teď už snad konečně 
v pořádku, a čtenářům se omlouváme. Asi bychom se měli omluvit i autorovi, panu 
Alexandru Močalkinovi, jenže až do Charkova se asi Klubko nedostane. 

- red - 
 

* * * 
 
 

Něco dobrého na konec 
 

Dobrou zprávou byla úspěšná úklidová brigáda provedená po malování našich místností. 
Účastníkům děkujeme, i když nutno přiznat, že hlavní podíl měli rodiče našich členů (to je ale 
naše stará bolest). Na adventně-mikulášsko-vánoční klub bude čisto a doufejme, že i útulno. 
Termín valné hromady bude až druhou sobotu, tedy 10.1.2009 (3.1. by bylo sice obvyklé, 
ale přece jen příliš brzy) – pozor na to ! A program dalších větších akcí dáváme dohromady. 
7. února se bude konat tradiční vystoupení distributorky přírodních léčivých prostředků a 
koření paní R. Kopalové, to už lze považovat za tutovku. Přesný program otiskneme v příštím 
čísle a během valné hromady už bude k dispozici. 
 
Hezké Vánoce a dobrý start do nového roku všem členům (to platí samozřejmě i 
pro členy ostatních položek), příznivcům a přátelům od srdce přeje  
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