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Bože, dej mi vyrovnanost, 
abych se smířil s věcmi, které nezměním, 
odvahu změnit věci, které změnit jdou, 
a moudrost, abych je od sebe rozeznal. 

Dr. Reinhold Niebuhr  
 

Cesta života. 
 
 
 Když si věříš, víš jak žít! Dáváme za pravdu Goethovi, jehož tato moudrá slova 
vstřebáváme do své duše. Ale jak často, zvlášť když přijde nemoc, obzvláště nemoc duševní, 
naše víra v sebe, ve své „já“ utrpí velkou trhlinu a naše loď života se mnohdy potápí, ledové 
kry nemoci naši skořápku hrozí pohltit, nikdy, nikdy bychom neměli jít ke dnu, svět pod 
„vodou“ je plný nebezpečí a úkladů. Je zapotřebí obezřetnosti! Dokud člověk žije vždy je 
naděje! Naděje je stav ducha, ne stav světa! Je křehká a plachá, není to optimismus, je to víra, 
že něco má smysl, bez ohledu jak to dopadne. Blahoslavení ti, kteří nezatrpkli, vyvlekli se 
z pout minulosti, žijí pro zítřek a nevracejí se do včerejška!  
 S tímto vším jde ruku v ruce svorně trpělivost- je to ctnost vyzrálého člověka, je 
sestrou mírnosti a nejtišším druhem statečnosti. A té trpělivosti, naděje a statečnosti je tolik 
třeba právě při zdolávání hřebenu pevnosti, jímž může být duševní nemoc! A vůbec, každý 
stav ducha bez pocitu harmonie, vyrovnanosti a štěstí jest potřeba zvládat někdy s velkým 
úsilím. Blaze těm, kteří čerpají útěchu pro své „boje“ v daru víry. Víra není dána každému, o 
to více musí pracovat na „sobě“. Víra osvěží, dá naději, sílu, trpělivost i statečnost. Užívejme 
utrpení k vlastnímu sebezdokonalení. Tam, kde šlechtíme svou duši nastává stav pokoje a 
vyrovnání. Chceš-li prospět svému vzhledu odpovídej na úsměvy vysílané k tobě. Toužíš-li 
po tom, aby ti bylo dobře, abys byl šťasten, konej dobré skutky. Dobro je jako perla na dně 
oceánu!  

    M. Ritterová 
 

 
Řeka teče, do jiných se vlévá, 
život plyne, řetěz pokolení neumdlévá. 
Od pramenu zrození k veletoku smrti vedou 
cesty víceméně známé, co však nachází se před 
zrozením, proč přicházíme na svět, o tom nic nevíme. 
Jen můžeme tušit, proč nežijeme věčně, neboť nic tak 
dlouhé časy nepřetrvá, to ví každý,  byť zhola, bezděčně.  
 

I.N. 



 
 * * * 
 
Naše hudební pořady 
 
Hudební pořad se uskutečnil 16.2. (Gabriela Beňačková), ale vloudila se mi chybička – 
nerozhlásil jsem to dostatečně důrazně, takže jen opravdu pár zájemců se mohlo potěšit 
uměním naší významné operní pěvkyně. Aby se předešlo problému, další pořad se koná 16.3. 
(zase středa) v 16:00. Na programu se domluvíme. Bude-li o to zájem, můžeme pořad z 16.2. 
zopakovat, ale můžeme také vybrat něco dalšího. 
 
Všechny srdečně zve 
 

Jan Bázler 
 
 

Hospodaření pobočky 
 

V roce 2004 byly naše příjmy 81 721 Kč a naše výdaje 85 191 Kč. Potud strohá řeč čísel, 
která mluví tentokráte o ztrátě. Zaskočilo nás Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám 
snížilo dotaci o 25 000 Kč a zvýšilo podíl spoluúčasti na 50 % (tedy na každou korunu od 
ministerstva, kterou jsme směli utratit, jsme museli sehnat korunu z jiného finančního zdroje). 
Vzhledem k nepříznivým podmínkám jsme nakonec dopadli ještě relativně dobře. 
Podrobnosti najdete na nástěnce. Byla provedena i revize a její výsledek je – hospodaření je 
v pořádku. Nyní nás však zaskočilo MPSV podruhé – v roce 2005 dotace nebude. 

 
Nemá cenu nad problémy hořekovat, ale musíme je řešit. Sehnat bohatého sponzora nebo 

sponzora vůbec jakéhokoliv je těžší, než jsme si v době, kdy jsme začínali, uměli vůbec 
představit. Ale přesto, víte-li někdo o nějakém, kontaktujte jej přímo na mě. Sponzorské dary 
podložené řádnou darovací smlouvou (a jiné bychom ani nebrali) mohou být důvodem 
k daňové úlevě. 

 
Co však můžeme ovlivnit sami, jsou naše příspěvky. Někdo je platí velmi obětavě (třeba 

někteří přespolní členové, kteří ani nemají příliš času, aby u nás častěji a déle pobyli), jiné je 
třeba upomínat. Hovořilo se o tom i na valné hromadě – a je to písnička už poněkud obehraná. 
Připomínám, že ani sociálně slabý člen nemusí být neplatič. Rada pobočky v odůvodněných 
případech může výši příspěvku snížit (letos se tak už stalo ve dvou případech). Zaplacení 
příspěvku (byť někdy jen opravdu symbolického) není jen ekonomickou pomocí našemu 
sdružení, ale především výrazem solidarity. 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
„Posměch“ 

 
 Má nemoc prochází duši mou 
 A jak čarodějnice se mi směje 



 Tvůj smích špatně zní 
 Směješ se protože jsem slabomyslný. 
 
 Ty jsi to udělala čarodějko nemoci 
 A já jdu po téhle zemi jak bludná duše 
 Nikdo mě nepolituje 
 Dívka žádná nepřijme ode mne růže 
 A já jenom smutný jsem. 
 
 
 „Má duše smutná je“ 
 
 Má duše smutná je a jen trpí 
 Proč to má být 
 Připadá mně to jako když člověk musí zaživa hnít. 
 
 Příroda je krutá a já smutný jsem 
 Proto asi trpí protože má rád tuto zem. 
 
 Řekni mi přírodo 
 Proč mám takhle žít? 
 Mlčíš 
 A já do neznáma smutně musím jít. 
 
   
 
  „Smrt“ 
 
  smrt přijde 
  ale nevím kdy mě odvede tam 
  kam každý odchází. 
 
  Již se nevrátím 
  A tím odejdu k rodičům 
  Který jsem měl rád. 
  Srdce jejich po smrti mě budou hřát. 
 
 

Jiří Pechman 
 
 
 
 * * * 
 



 
Své básně nám poslal pan Jiří Pechman (*1933). 
 
Děkujeme za ně, a jsme rádi, že jimi můžeme obohatit toto číslo našeho časopisu. Pokud by 
snad některému čtenáři připadaly tyto básně příliš smutné (ale poezie může být jak smutná, 
tak i veselá), najde na další straně báseň veselejší. 
 
 

 
Pěkný den. 
 
Jak pěkný den to svítí v dáli, 
Pane, buď pozdraven. 
Už těšíme se, půjdem tím dnem. 
Sníh pomalu slézá, 
Pane, buď pozdraven. 
Zajíci běhají po příměstských polích 
a lukách, 
lišky brouzdají vysokou uschlou travou 
nepoznány, 
kosové na krmítku se krmí. 
A co ti hlodavci, potkani a myši ? 
Na sveřepé kocoury si dávají pozor 
a nikdo nad nimi nemusí držet dozor. 
Jsou v pohodě všechna ta stvoření,  
však jde-li o žvanec, pak se hašteří. 
Já sám v tom dni  
nebudu dělat to, ani ono, 
to, co nalézám v Kristu,  
mi lidé svědčit mohou. 
Ber s nadhledem i ten boží den 
a pomni rozdíly, jež lidem zabraňují 
býti spolu přáteli. 
 
                                          I.N. 

 
 

 
Co je nového v Mladé Boleslavi 

 
2. ples města Mladá Boleslav se koná v sobotu 5. března 2005 ve všech prostorách Domu 

kultury odborů Kovo ŠKODA AUTO, a. s. v Mladé Boleslavi od 20:00 hodin. Večerem bude 
provázet Marcela Augustová, k tanci i poslechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše. 
Hlavním hostem večera bude Josef Laufer. Připraven je pestrý program a bohatá tombola. 



Vstupenky na ples v ceně 250 Kč lze zakoupit v pokladně Domu kultury. Pokud nepřijdete 
sami, upozorněte své přátele, je to v našem vlastním zájmu. Výtěžek z loňského plesu totiž 
byl rozdělen mezi organizace zdravotně postižených – část dostala i naše pobočka. V případě 
dobrého finančního výsledku plesu bude město na nás pamatovat i letos.  

 
* * * 

 
Náměstek primátora Mladé Boleslavi ing. Petr Kadaník oznámil na mimořádné tiskovce, 

která se uskutečnila na Magistrátu v Mladé Boleslavi ve středu 16. února 2005, že se rozhodl 
ukončit svou působnost ve funkci náměstka a odejít do důchodu. „Po patnáctiletém působení 
na radnici se cítím být unavený a opotřebovaný, je čas uvolnit místo mladším, kteří jsou plni 
energie“. 

Pana ing. P. Kadaníka si možná mnozí z nás pamatují – zúčastnil se (spolu s vedoucím 
odboru Mgr. A. Mackem) slavnostního otevření našeho klubu 4. května 1999. Děkujeme panu 
Kadaníkovi za pomoc našemu sdružení a dlouholetou práci pro naše město. 

Novým náměstkem primátora byl zvolen p. Robin Povšík, dosud činný zejména jako 
novinář. 

 
 * * * 

 
Dne 23.2. se v městské knihovně uskutečnilo setkání neziskových organizací působících 

v Mladé Boleslavi. Schůzku zorganizovalo opět Informační středisko Mladá Boleslav (které 
je nyní organizační složkou magistrátu). Vedoucím střediska je pan Mgr. J. Senohrábek a 
agendu neziskového sektoru vede paní K. Lachmanová). Informační středisko je už řadu let 
pravidelným odběratelem našeho časopisu. Naopak zase vydává kulturní měsíčník města 
Mladé Boleslavi. O nás tam vyšel článek v souvislosti s naším loňským jubileem a postupně 
budou představeny všechny organizace, které dodají potřebné podklady. 

 
Na setkání přišli zástupci spolků s nejrůznějšími obory činnosti – turisté (jejich klub je 

nejen početný, ale i velmi pilný), muzikanti, organizace žen, dětí a mládeže, kynologové, 
esperantisté, účastníci odboje a mnozí další. 

 
Setkání se zúčastnila i paní PhDr. E. Pešková, náměstkyně primátora a paní H. Bubnová, 

která informovala o projektu „Zdravé město“. Tento projekt by se pro nás mohl stát – nejspíše 
sice až v příštím roce – zdrojem finančních prostředků z EU. Vyžaduje to však (vedle náročné 
administrativy) pokud možno co nejrozsáhlejší akce a projekty. A proto je třeba, aby 
jednotlivé neziskové organizace spojily síly a spolupracovaly mezi sebou. 

redakce 
 
 * * * 
 
Více informací o Mladé Boleslavi najdete na webových stránkách našeho města: 

http://www.mb-net.cz 
 
HUMOR 
 
Jaroušku, s tebou už nikdy do kina nepůjdu! 
A proč, Marcelko? 
Protože ty pořád jen sleduješ film! 



 
Lékař vysvětluje pacientovi: 
Budete si denně kapat tyhle kapky do očí.  
Prosím, a před jídlem nebo po jídle. 
 
Učitel ve třídě při hodině gramatiky: 
Studenti, neříkejte to samé, říkejte totéž, protože to je to samé. 
 
Jak to, že nenosíš snubní prsten? 
Prosím tě, v těch vedrech? 
 
Není mezi cestujícími lékař? ptá se letuška v letadle. 
Jeden z pasažérů vstane a jde s letuškou do pilotní kabiny. 
Za chvíli vyjde ven a ptá se: 
Není mezi cestujícími pilot? 
 
Můj učitel jednou prohlásil, že Kryštof Kolumbus byl prvním ekonomem na světě. 
Když vyplul netušil, kam míří. 
Když přistál u břehu netušil kde je. 
A celou výpravu platila vláda. 
 
Vybral jste si dobře, pochvaluje ženichovi nevěstu oddávající úředník. Paní je velice 
oblíbená. Už je tu počtvrté. 
 
Smím se vás zeptat, na co pijete? dotazuje se uctivě číšník chlapíka, který stále objednává pro 
celou hospodu. 
Na dluh, příteli, na dluh! 
 
Ptá se pošťačka. Prosím vás, paní, bydlí tu nějaký Samec? 
Jo, bydlí, říká domovnice, v pátém poschodí a jmenuje se Javůrek. 
 
Tak jedu, kamaráde, s rodinou na rekreaci k moři a beru s sebou tchýni. 
To jsi ani nemusel, v moři je škeblí dost! 
 
Lékař se ptá pacientky: Co vám dělá největší potíže? 
Manžel, ale přišla jsem kvůli žlučníku.  

Vybral: Jiří Přáda 
* * * 

Řešení šachové úlohy z ledna: 
 
1. Sh3   (hrozí 2. Vf7 mat)  
1. ...  Vd7 
2. Ve6 mat 

nebo  
1. ...  Vxe7 
2. Df4 mat 
 nebo 
1. ...  Vf5 
2. Jg4 mat 

Zdroj: F.Eriksson, Schackvärlden, 1936 



 
 
 
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 (hlasová schránka) 
 
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. 


