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Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. 
Vladimír Vondráček 

* * * 
Autorem citátu měsíce je významný starší československý psychiatr prof. MUDr. Vl. 

Vondráček. Jeho humorný přístup k jinak vážným věcem (navíc vnějším vzhledem pan 
profesor nápadně připomínal komika J. Plachtu) může být stále inspirativní – narozdíl od jeho 
učebnic, které už jsou dnes značně zastaralé a místy i zavádějící. 

* * * 
 
 

Adventní zastavení. 
 

 S adventem přichází do našich domovů jímavá nostalgie blížících se vánočních svátků. 
Naše příbytky se odívají do svátečních vyzdobení, vše se tajemně skví a připravuje na 
Vánoce, které po svátku Mikuláše se kvapem přibližují. Všichni jsme jaksi slavnostněji 
naladěni, honem, honem se shánějí dárky pod stromeček pro své blízké.  
 
 Advent je opravdu doba, jediná v roce, která nám umožní v duchu se zastavit i nad tím 
krásným a cenným pro život, co člověk prožil a to těšení se na Ježíška nás srovnává 
s myšlením a uvažováním do dob, kdy jsme tyto časy prožívali jako děti. Vánoce to jsou 
svátky hlavně pro ty malé, ovšem i my dospělí jsme zase aspoň jednou v roce zase dětmi, a 
také přebíráme jejich nedočkavost a pak radost z dárků.  
 Až nastane svatvečer a hvězda na nebi nám ukáže cestu, my dospělí i děti, budeme 
putovat do svátečně vyzdobeného kostela, abychom tam, jako tři králové vzdali hold 
narozenému božskému dítěti.  
 Vždyť Vánoce pro nás křesťany jsou svátky narození Ježíše Krista. Půlnoční mše 
vyzvánějícími zvony nás zve do božího chrámu. Je nám všem radostno a bolno zároveň, 
hlavně těm, kteří nemají nikoho, s kým by se podělili o radost, vyjděme jim vstříc a dejme jim 
také pocity blízkosti z naší společnosti. 
 Pamatujme na tyto lidi, dejme jim svou štědrost a laskavé slovo i úsměv právě v tento 
čas! Nic nezůstane zapomenuto, vše je zapsáno zlatými písmeny v Knize Života! Vzpomeňme 
Otčenášem na ty drahé, co už mezi námi nejsou a buďme vždy připraveni rozdat krajíc své 
laskavosti a pochopení pro ty, co strádají a právě Vánoce jim velmi ostře připomínají jejich 
velkou samotu. Buďme všichni jedna rodina alespoň o vánočních svátcích. 
 

    Marie Ritterová 
 
 

 
 

Oslava jubilea p. ing. Jiřího Přády. 
 



 V době listopadového klubu proběhla opožděná oslava významného jubilea – 
padesátky našeho Jirky Přády. Připravovali jsme se náležitě všichni s organizací oslav, naše 
sestřinka- psychoterapeutka Matějíčková i já, no a v neposlední řadě samotný oslavenec, ten 
se šlechtil na těle i na duchu, aby to perfektně absolvoval. Bylo to zdařilé, dostavili se naši 
vzácní hosté i prim. Zd. Stegerová a stěžejní host – naše vzácná a vždy ráda viděná pí. PhDr. 
Darja Kocábová. Vše s organizací plynulo hladce, dostavilo se dost členů i těch pozvaných 
osobně Jirkou Přádou. S Jirkou jsme rozebrali a pozastavili se také nad jeho dosavadním 
životem, pí.dr. Kocábová se vrátila ve své vzpomínce také do minulých proběhlých let.  
 Pochutnávali jsme si na grilovaných kuřátkách, po francouzském způsobu jsme 
uzavřeli menu hroznovým vínem a připili Jirkovi šampaňským pro dobré zdraví, zátky létaly 
až ke stropu! Všichni jsme Jirkovi popřáli a věnovali na upomínku dary i rudé poupě, aby mu 
ten život v další padesátce aspoň v prvních dnech, také voněl.  
 Milý Jirko, děkujeme Vám za Váš dobrý úmysl a snahu, se kterou Jste nám tuto oslavu 
věnoval a dovolujeme si popřát do dalších let pevné a trvalé zdraví okořeněné příznivým 
vývojem financí na burze a vůbec – jen to nejkrásnější a nejlepší ať se usídlí ve Vašem životě 
i ve Vašem domově a v neposlední řadě ať Váš vtip vždy pohotově jiskří!! 
 

 Za všechny přeje Marie Ritterová 
 
 
Pozn. redakce:  Autorka popsala atmosféru velmi přesně, nicméně jednu věc je třeba uvést na 
pravou míru – nepilo se šampaňské (tak se smí nazývat šumivé víno jen z úzce vymezené 
oblasti ve Francii) dokonce ani ne sekt, nýbrž šumivý nápoj skrz naskrz nealkoholický. 
Alkohol se u nás nepije. 
 
 
 
Z města automobilů 
 
Již 5 000 000 vozů vyrobila Škoda Auto od roku 1991, kdy se stala součástí koncernu 
Volkswagen. Jubilejním automobilem, který v listopadu z montážní linky továrny v Mladé 
Boleslavi, byla nová Škoda Octavia Ambiente. Klíče od vozu slavnostně převzala ředitelka 
Pečovatelské služby Mladá Boleslav Daniela Koutková. Jubilejní vůz  věnovala společnost 
Škoda Auto pečovatelské službě, jež zajišťuje pomoc sedmi stům seniorům a zdravotně 
postiženým občanům ve Středočeském kraji. 

Zdroj: ŠKODA MOBIL, 11.11. a 25.11. 
 
ŠKODA AUTO a.s. je i naším sponzorem. Je to pro nás velmi důležité, protože i třeba pouhé 
vydávání tohoto časopisu je ekonomicky náročná záležitost. 

- red - 
 

 
Quo vadis ?!? 

 
Dvacátý čtvrtý listopadový den nás přivítal jasným ale mrazivým ránem, kdy jsme 

odjížděly se sestřinkou Matějíčkovou do Prahy do PL Bohnice na školení „Význam zdravého 
životního stylu u psychotického onemocnění“. Cesta tam i zpět byla příjemná, Praha nás 
vítala svým celodenním ruchem i kavalkádou pouličních stánků, spěchem lidí kolem nás a 
vůbec - vše pulsovalo obvyklým tempem, příznačným pro hlavní město. Obdivovaly jsme 
naprosto vyšperkované osvětlené výklady plné atraktivního zboží a lákadel, čekajících na 



kolemjdoucí. Nezapomněly jsme si také popřát v čínské restauraci výborné chutné čínské 
menu.  
 

A pak mne sestřinka zavedla tam, kde čas pozbývá své naléhavosti, kde vládne klid a 
tušení věčnosti. Byl to kostel Panny Marie Sněžné, na tento den a na to, co mé oči oslnilo 
nikdy nezapomenu- nádhera kostelní výzdoby, ale co nejvíc mé srdce upoutalo byl portrét 
Ježíše, před posvěceným srdcem jeho a pohledem jeho očí se obracejí hříšníci a kdysi v době 
Neronově šli první křesťané na smrt! A když apoštol Petr prchal před zvůlí Nerona z Říma a 
na jeho otázku „Quo vadis, Domine??!“ Ježíš v nebeské záři odpověděl:“Jdu zpátky do Říma, 
aby mne znovu ukřižovali!“ Apoštol Petr se beze slova obrátil na cestu zpátky do Říma. Na 
pohled Ježíšových očí nikdy, nikdy nezapomenu!! 

 
Seminář proběhl v příjemné atmosféře, přednášky byly prostoupeny přestávkami 

s kvalitním občerstvením. Obdržely jsme certifikát a po přednáškových hodinách, kde jsme 
pracovaly s materiály co jsme při vstupu dostaly a chutné večeři v restauraci jsme se s firmou 
Lilly a jejími zástupci – organizátory školení – rozloučily. 

 
Tato cesta a pracovní náplň do mé práce byla jednou z nejkrásnějších prožitých okamžiků 

v mém životě! Byl to bohatý a krásný den plný skvělých zážitků a nezapomenutelných dojmů. 
Děkuji, sestřinko, za vše cenné a krásné, co Jste mi touto cestou do Prahy dala do duše a 
vůbec – díky za všechno!! 
 

    Marie Ritterová 
 

 
 

UMÍTE ŽÍT? 
 
O umění žít začínáme většinou myslet až po padesátce, po smrti blízkého člověka a v tento 
dušičkový čas. 
Když jsme mladí, myslíme si, že máme vše před sebou. Ve třiceti se padesátiletí jeví jako 
odepsaní. Padesátiletý člověk je ale na vrcholu svých sil, v pětašedesáti si říkáme, stárne se 
až od osmdesáti. Je to podobné pocitům konzumenta alkoholu - ráno se cítí na osmdesát, 
v poledne po první sklence na šedesát, odpoledne po další na čtyřicet a večer na barové 
židli na dvacet.  
Zub času ukrajuje každému stejně a chemie věku pracuje na každém. Jednoho dne se 
zamyslíme: Kolik toho času nám ještě zbývá? Jen třetina z toho, co jsme dosud žili?  
V tento okamžik si začneme více vážit zdraví, času, života. Umíme se povznést nad 
zbytečnosti. Řeknem: Díky za každý krásný den! 
Umění žít je žít přítomností, ne minulostí nebo obavách o budoucnost. Umění žít je 
schopnost vychutnat sílu okamžiku: teď žiji! 
Ve stáří si každý promítá zpětně svůj život a bilancuje nad tím co bylo. 
Přitom staří lidé čerpají z minulosti své zkušenosti. Ale mladí hledí většinou jen dopředu. 
Často nevnímají svoji minulost, z čeho pocházejí (svoje geny), co determinuje jejich osudy 
a chování. neuvědomují si včas a do důsledků, že jejich cesta je konečná.  
Život můžeme přirovnat k nekonečnému předávání genetických informací v rámci rodu. 
Zdálo by se, jako by náš život pokračoval v potomcích, příbuzných a následovnících. Ve 
skutečnosti čím jsme dál, čím jsme starší, tím jsme více sami. Važte si lidí, kteří vydrží být 
sami sebou. 



Nejhorší je, když přijdete domů a čekáte na někoho, vám nejdražšího, a nikdo nepřijde, 
nebo vás vaši nejbližší opustí. Jste zklamáni, sami se svým břemenem, životní krizí, 
existenčními problémy, neúspěchem, nenaplněnou láskou, nemocí. Vše se v takový 
okamžik jeví zbytečné a svět v té chvíli ztrácí smysl.Z tohoto stavu nás může vyvést jen 
činnost a společnost přátel. Chce to zaměstnat tělo a mozek. Neuzavřít se do sebe. Navázat 
na to pěkné, co jsme prožili a co umíme, nebát se vše změnit a najít pro sebe nové světlé 
body. 
Tím vyvoláme v těle tvorbu dopanimu a seroroninu, hormonů působící blahodárně na 
uvolnění a povzbuzení organismu(euforii). 
Zbavíme se tak depresí a úzkosti. Serotonin a dopanin působí v mozku jako přirozená 
antidepresiva a euforizující látky. Řada lidí s nejčernějšími myšlenkami tak začala novou 
etapu života mnohem lepší než předtím. 
Psychiku a vůli udržuje světlý bod, tj. něco, na co se těšíme, co nás motivuje, dává smysl 
našemu konání. Světlý bod a víra vyvolávají také euforii, tvorbu endorfimů v mozku, stav 
nabuzení mysli a těla. V takovém stavu překonáváme problémy, strach, stresy, deprese a 
máme chuť dělat, tvořit a žít, překonáváme kritické stavy.Světlý bod a víra jsou pro 
každého něco jiného: u někoho psychické a fyzické výkony, u jiného jídlo, pití, láska a sex, 
moc postavení, peníze, někdo miluje své koníčky a existuje mnoho dalších - viz. tabulka co 
nás zbaví depresí a dá chuť žít. Ten kdo má pro co žít, žije. 

 
Co nás zbaví depresí a dá chuť žít 
 

1) Fyzická činnost - pohyb, práce, sport, procházky, turistika, koníčky, zájmy 
2) Duševní činnost - namáhání mozku, práce, poznávání, umění, muzika, studium, až po 

luštění křížovek a hraní šachů, koníčky a zábava 
3) Jídlo, pití, odpočinek, posezení s přáteli, spánek, koupel, rekreace 
4) Láska a sex 
5) Víra pro něco, někoho žít 
6) Peníze, majetek 
7) Péče o rodinu, životní prostředí a lidi kolem nás 
8) Uznání, úspěch, společenské postavení      

pseudopsychiatr  Jiří Přáda    
 
 
 
Více informací o ŠKODA AUTO a.s.: 

http://www.skoda-auto.cz/
 
- o prodejcích vozů ŠKODA 

http://prodejce.skoda-auto.cz/
 
Více informací o statutárním městu Mladé Boleslavi: 

http://www.mb-net.cz
 

Naše hudební pořady 
 

http://www.skoda-auto.cz/
http://prodejce.skoda-auto.cz/
http://www.mb-net.cz/


23. listopadu jsme se opravdu velmi podivili, jak je hra Osvobozeného divadla „Balada 
z hadrů“ stále aktuální. Škoda jen, že se nás nesešlo více. 

Příští pořad se bude konat 7.12. (je to středa), zase v 15:50. Je to poměrně brzy na začátku 
měsíce, ale to byl záměr, aby termín nekolidoval hospodyňkám s předvánočním úklidem. 
V+W necháme nyní na chvíli stranou a pustíme si něco, co by nás naladilo na Vánoce nebo 
ještě lépe, co by nám připomnělo adventní čas – mám na mysli nějakou duchovní hudbu. 
Přinesu toho trochu víc a podle zájmu posluchačů si něco vybereme na místě. 

Ještě jedno důležité, byť zatím předběžné upozornění. Všechno nasvědčuje tomu, že 
v příštím roce nebudu z pracovních důvodů už moci dělat tyto pořady ve středu – bude nutno 
vybrat jiný vhodný den. Popřemýšlejte o tom. 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
 
Česká společnost pro duševní zdraví, rada pobočky Mladá Boleslav přeje 

všem svým členům, příznivcům a přátelům krásné vánoční svátky a pevné 
vykročení do nového roku 2006. 
 

 
Řešení šachové úlohy z října: 

 
1. Vb3 
hrozí: 
2. Se3+   Kxc4 
3. Db5   mat 
 
1. ...   f5 
2. Se3+   Kxc4 
3. Dg8   mat 
nebo 
2. ...   Ke5 
3. De7   mat 
 
alternativně 
1. ...   Vb4 
2.  De5+   Dxe5 
3. Se3   mat 
nebo 
2. ...   Kxc4 
3. Vc3   mat 
 
alternativně 
1. ...   Df5 
2. Sd6+   Dxg4+ 
3. Dxg4   mat 

 
 

Zdroj: J. Moravec, Čs. šach, 1931 
 



 
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 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
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