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Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.  

Abraham Lincoln 
 

 
Umění čekat . 

 
 V životě člověka jsou chvíle, věci, události, které nelze akceptovat hned, na které si 
musíme počkat, než se naplní, stanou skutečností. Leckdo neumí čekat, až se to jisté stane 
realitou, mnohdy reaguje neuváženě, a to, co by se přirozenou cestou uskutečnilo, je někdy 
vynucené předčasně, a bohatství, možná, skvělé reality se proto, že člověk neumí počkat na 
správný čas, pravý okamžik, stává ne tím opravdovým, co si člověk přál!  
 
 Umění čekat je velké umění! Je to stav důvěry v to, na koho, co, čekáme, zahrnuje 
v sobě naději, obohacuje v člověku osobnost přes trpělivost, které je potřeba, někdy hodně 
moc, pro realizaci velkých přání a cílů. Umění čekání vypovídá o samotném člověku, o všem, 
co člověka jako osobnost utváří, schopnost čekat mívají většinou vyzrálé osobnosti. Čekání 
může v sobě zahrnovat i stav trápení, důležité je, zejména v nemoci, dotáhnout věc do konce! 
Začít umí snad každý, ale úspěšně končit umí už méně lidí.  
  

Čekat na něco krásného, snad i na zázrak, v sobě skrývá slast a radost okamžiku. 
„Uskutečnění znamená zklamání“- říká velký básník a filosof. V okamžiku zrodu začínáme 
zmírat. Život- toť snad někdy jediné čekání….na lásku, na pravdu!! 
 
 

 
Marie Ritterová 

 
EKONOMIKA 
 
Naše žádost o dotaci města byla kladně vyřízena – dotace obdržely i další 
organizace. 
 
Dům dětí a mládeže obdržel 3 tisíce korun na zabezpečení zasedání městského parlamentu 
dětí a mládeže. Pro zabezpečení akcí pro děti v indiánském stylu na Belvederu (5. 6. 2005) 
bylo poskytnuto 5 tisíc korun. Střední zdravotnická škola obdrží 8 tis. Kč na pokrytí 
dopravních nákladů na odbornou exkurzi studentů 3. ročníku do německého města Görlitz. Je 
to odměna za pomoc městu při zabezpečování projektu Zdravé město. Základní organizace 
Českého svazu včelařů MB obdrží 10 tisíc korun na zakoupení Formidolu (celulosové desky 
s obsahem kyseliny mravenčí), který je účinný v letním období. Česká společnost pro duševní 



zdraví, pobočka Mladá Boleslav obdrží neinvestiční dotaci 40 tis. Kč k úhradě nákladů na 
provoz svého objektu. 

Zdroj: internet, stránky města Ml. Boleslavi, Jitka Zinková 
 

* * *  
 
Děkujeme Magistrátu města Mladé Boleslavi za pomoc. Peníze využijeme 
v souladu s našim posláním. Víme, že dobré hospodaření s poskytnutou dotací je 
naší povinností. Budeme se snažit vyjádřit svůj dík především výsledky své 
práce pro zdravotně postižené spoluobčany. 

Rada pobočky ČSDZ Mladá Boleslav 
 
 
DALŠÍ  ZPRÁVY  Z  REGIONU 
 

Omezení provozu hracích automatů v Mladé Boleslavi 
 
Radní na svém jednání ve čtvrtek 19.dubna rozhodli, že nebudou moci být provozovány hrací 
automaty v nebytových prostorech, které jsou v majetku města (dosud tomu bylo ve 4 
provozovnách). Finanční zisk z automatů byl více než 1 mil.Kč, přesto se radní takto rozhodli, 
aby bylo jasně řečeno, že město nebude podporovat gamblerství. Nyní budou jednání 
s nájemci a je předpoklad, že od 1. 1. 2006 hrací automaty v těchto provozovnách nebudou. 

 
Zdroj:internet, Jitka Zinková 

 
 * * * 

 
Archeologové objevili na Karmeli nečekané nálezy 

 
Archeologům se brzy pravděpodobně podaří další zajímavý objev! Během prací na 
mladoboleslavském klášterním komplexu, který je známý pod názvem Karmel, totiž 
odborníci předpokládají, že naleznou neporušenou hrobku pánů z Michalovic. Už první dny 
výzkumu, který provádí renomovaný tým v čele s doktorem Michalem Burešem, přinesly pro 
odborníky nečekané nálezy. Zjištěny totiž byly zbytky dřevěných staveb z 11. až 12. století. 
Archeologové Muzea Mladoboleslavska před několika dny zahájili výzkum na Karmeli, 
protože na jeho místě vznikne univerzitní areál. Jeho stavba je společným projektem 
společnosti Škoda Auto a města Mladá Boleslav. V rámci výstavby nového komplexu budou 
také zrekonstruovány historické objekty, a to padající komplex budov a kostela. 
 
„Finanční prostředky na archeologické vykopávky umožní rozlousknout řadu dosud 
neobjasněných tajemství. Pravděpodobně přijdeme i na, doufáme že neporušenou, hrobku 
jedněch z nejslavnějších majitelů města Mladá Boleslav ve středověku – pánů z Michalovic,“ 
řekl Jiří Waldhauser, archeolog Muzea Mladoboleslavska. Páni z Michalovic měli podle 
historických písemných pramenů ukládat své mrtvé ve 14. a 15. století právě na tomto místě 
minoritského kláštera. Důležitou úlohu hrálo toto místo i za éry českých bratří hlavně v 16. 
století. Také lidé by se mohli v nejbližší době na zajímavé místo v Mladé Boleslavi podívat. 
Archeologové totiž chtějí lokalitu výzkumu zpřístupnit veřejnosti, a to do konce tohoto roku. 
Tehdy zde mají být podle současných předpokladů ukončeny všechny archeologické práce. 



„Termíny zpřístupnění pro veřejnost budou včas zveřejněny na stránkách Boleslavského 
deníku,“ uzavřel Waldhauser. 
 
 

Zdroj: 25.5.2005  Boleslavský deník  str. 3 
Autor: HANA KOIŠOVÁ 

 
 
  * * * 

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

 
http://www.mb-net.cz
 
 
BYLI JSME PŘI TOM 
 

Vernisáž v Loretě 
 
Devatenáctý den měsíce máje t.r. už ráno sliboval stát se vzpomínkovým nádherným slunným 
dnem, vskutku, naše očekávání nebylo liché. Dny i náplň jeho opravdu akcelerovaly 
prosluněnou a povznesenou náladou, sluníčko i vernisáž v kosmonoské Loretě vpravdě 
dotvrzovaly všechny naděje. 
 
V 17 hodin vernisáž zahájila před hojným zástupem návštěvníků ing. Dana Kolářová, 
ředitelka PL Kosmonosy. Hudební vystoupení pražské skupiny v historických krojích 
jemnými tóny fléten rezonovalo ve sluchu posluchačů. Báseň „Šílená“ přednesla Veronika 
Hladká; i šílené může být krásné a mít svou poesii a půvab! Byla přítomna a promluvila také 
primářka rehabilitačního oddělení pražských Bohnic dr. Valentová.  
 
Odebrali jsme se do podzemních prostor kaple sv. Martina, kde pacienti pražské PL Bohnice 
vystavovali své arteterapeutické i jiné výtvory Oko diváka žaslo nad jemnými tkanými 
koberci, překrásnou keramikou, obrázky i ostatním. Po ukojení duše i tělo bylo oblaženo 
nabídkou hojného kvalitního občerstvení. Náš p. RNDr. Bázler mě představil paní ředitelce 
Kolářové; naše sympatie, se kterými jsme se pozdravily, byly snad oboustranné. 
 
Den končil rudými paprsky nastávajícího večera, když se naše malá výprava rozloučila už 
v Mladé Boleslavi po inspirujících zážitcích. 
 

Marie Ritterová 
 
 

 
Živé ploty 

 
Nejvhodnějším obdobím pro sestřih živého plotu z listnatých dřevin je druhá polovina června. 
Zkracujeme jen letošní přírůstek, do starého dřeva nezasahujeme, abychom nevytvořili holá 
místa. Další měsíce je už přírůstek slabší, a tak si plot zachová tvar až do příštího roku. Jen u 
některých druhů je třeba stříhat podruhé v srpnu. Nejlepším tvarem je lichoběžník s širší 

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


základnou. I spodní větve pak mají dostatek světla a takto sestřižený plot lépe odolává 
silnému větru. Některé druhy, např. habr, můžeme sestřihnout svisle. Horní rovinu sestříháme 
pomocí kolíků a nataženého provázku. Pokud chceme vytvořit obloukovitý tvar, je lepší si 
nejprve připravit šablonu kterou vyřežeme např. z překližky. Při stříhání ji postupně 
posunujeme po vrcholu plotu. 
 

Ivo Přáda 
 
 * * * 
 
 

Zásady pro placení přípěvků: 
 
Drobné příspěvky (do 100,- Kč) na občerstvení při akcích – účtují se dohromady, vše co se 
vybere během jedné akce.  
Na větší částky (zejména na řádný členský příspěvek) od 100,- Kč je vhodné nechat si 
vystavit doklad od pokladní. 
Od 1000,- Kč se doporučuje vystavení darovací smlouvy a bezhotovostní platba na konto. 
 
Rada pobočky na své schůzi 7.5.2005 
 
 
NAŠE RECENZE 
 
Ernie J. Zelinski: Nebojte se nepracovat, 
Portál, Praha, 2003, brož., str. 172, ISBN 80-7178-782-5 
 

Jednoho dne si každý myslící člověk začne klást otázky typu: „Má můj život nějaký 
smysl, jsem nějak užitečný pro společnost, co má pro mě největší hodnotu práce, rodina, nebo 
osobní zájmy, co dělat, když jsem se dostal do důchodu, nebo ztratil práci?“ 

 
Řada lidí nemá žádnou jinou životní náplň než práci. Po ztrátě práce nebo odchodu do 

důchodu náhle nemají co dělat, nejsou schopni se zabavit, nemají jak vyplnit spoustu volného 
času. Společnost se bez práce svých členů neobejde, ale je otázkou, zda opravdu potřebujeme 
tolik vyrábět a tolik spotřebovávat. Po knize sáhl autor tohoto článku proto, že sám je 
bývalým workoholikem a jen obtížně hledal životní náplň. A po několikaletém přehnaně 
vysokém pracovním nasazení posléze skončil v invalidním důchodu a řešil problém, co dál. 
Něco podobného může potkat kohokoliv z nás, zvláště dnes a v naší společnosti, která klade 
velký důraz na pracovní výkonnost. Proto je vhodné si najít trochu času si tuto knihu přečíst. 

 
 Autor knihy přestal pracovat před řadou letech a živí se pořádáním kurzů o trávení 
volného času a vydáváním této knihy, která kromě USA a Česka prokazatelně vyšla nejméně 
ještě v Japonsku. Autor knihy na základě své životní zkušenosti přesvědčuje o tom, že každý 
by měl mít i jinou náplň života, než je práce. Bohužel není psychologem, je to elektrotechnik, 
a tak nemá žádné zkušenosti s konkrétní terapii lidí posedlých prací, takže kniha představuje 
spíše souhrn rad člověka, který má zkušenost s dlouhodobým životem bez trvalého 
pracovního poměru. Neustále přesvědčuje: pracujte méně, užívejte si života, nebojte se odejít 
z pracovního místa. Bohužel to opakuje v celé knize stále dokola, aniž by něco rozumného 
přidal.  



 
Předkládá řadu argumentů,.bohužel se neustále opakují s nepatrnou obměnou. Autor 

text prokládá citáty osobností, které jsou pro mě vesměs neznámé, a dopisy čtenářů 
předchozího vydání knihy. V závěrečné části knihy autor píše o tom, jak být dosáhnout 
finanční nezávislosti i s malými příjmy, jak být vnitřně spokojený a šťastný i bez cizí 
společnosti a jak mohou být aktivní i senioři. 

 
Kniha je rozdělena na 12 kapitol, jejichž názvy se od sebe příliš neliší a ani obsah 

jednotlivých kapitol se moc neliší.  
  

Pokud jste se dostali na životní rozcestí a kladete si podobné otázky, jak je uvedeno na 
začátku článku, knihu si kupte a přečtěte. Nečekejte však žádnou vědeckou práci. 
 
 

-KV- 
 
 
Pozn. redakce: 
 
Autor je externí dopisovatel našeho časopisu. Další zajímavé články téhož autora hodláme 
otisknout v dalších číslech. 

 
„Dohromady zvládneme víc!“ 

 
 

Pod tímto heslem proběhne pracovní setkání svépomocných organizací v psychiatrii konané 
15. června 2005 v Praze na téma: 
 

PERSPEKTIVY ČINNOSTI A SPOLUPRÁCE SVÉPOMOCNÝCH 
ORGANIZACÍ 

PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ 
 
Setkání pořádá Komora duševně nemocných Národní rady zdravotně postižených ČR ve 
spolupráci s o.p.s.Koalice pro zdraví (Koalice pro zdraví,o.p.s. - pracuje od loňského roku se 
snahou být servisní organizací pro pacientská sdružení. Spolupracuje s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, při tvorbě legislativy je připomínkovým místem a na setkání bude 
presentovat své aktivity.) 
 
Místem konání bude Edukační středisko Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR. 
Zasedací místnost nám byla SRPDD ČR pronajata bezplatně, poděkování patří předsedovi 
organizace JUDr.Václavu Letochovi. 
 
Hlavní referát přednese Mgr. et Mgr.Lucie Ripová - právnička a psycholožka, která se 
dlouhodobě zabývá právní problematikou a obhajobou práv duševně nemocných. Je 
poradkyní a právničkou sdružení KOLUMBUS. 
 

ing. Jan Svorník, ČSDZ Ostrava, předseda KDN 
(redakčně upraveno) 

 



Hlavní akce v červnu 
 
4.6. – 9:00 – Velký klub – přednáška prim. MUDr. Zd. Stegerové o doléčování duševních 
nemocí 
 
22.6. – 16:00 – Hudební pořad – obsah bude upřesněn na místě dle zájmu posluchačů 
 
27.6.-1.7. – Léčebný pobyt v Jizerských horách – Janov. N. N. 
Sraz 27.5. v 9:00 na autobusovém nádraží, odjezd do Jablonce n. N. v 9:15, vede: D. 
Podoláková. Dále pak místní dopravou Jablonce n. N. – linka č.1. (další podrobnosti viz 
nástěnka). 

 
 * * * 

 
Řešení šachové úlohy z dubna: 
1. Ka8 (hrozí 2. Va7+  Kb5 3. Ja3 mat) 
1. ...  Ka4 
2. Vb4+  Ka5 
3. Sb6 mat 
 alternativně 
1. ...  dxc2 
2. Sb4+  Ka4 
3. Dxc2 mat 
 alternativně 
1. ...  dxc5 
2. Va7+  Kb5 
3. Da6 mat 
 alternativně 
1. ...  Jxc5 
2. Dc7+  Ka4 
4. Vb4 mat 
Zdroj: J. Genttner, 2.cena ÚJČS, 1922 
 
 
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 
(z finančních důvodů bude používán v omezeném rozsahu)) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 
 
 
 

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


Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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                    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. 
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