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Bohové dali člověku dvě ruce proto, 
aby je neobtěžoval s každou maličkostí. 

Pythagoras 
 

 
 

 

Petr Dědeček 
 
   aktivista svépomocného hnutí v České Lípě 
   zemřel 20.12.2005 po krátké nemoci ve věku nedožitých 55 let 
 

Čest jeho památce !
 

Smutnou zprávu o smrti našeho vzácného kolegy jsme dostali těsně po uzávěrce minulého 
čísla, takže tam už nemohla být zařazena. Připomeňme si tedy Petra Dědečka alespoň 
opožděně. Petr Dědeček založil v roce 1994 a celou řadu let vedl Klub duševního zdraví 
v České Lípě, jako odbočku občanského sdružení FOKUS - MYklub Liberec. 

Já osobně jsem mohl poznat Petra během návštěvy aktivistů svépomocného hnutí 
psychiatrických pacientů na úřadu vlády, kterou zorganizovala Martina Přibylová. Martina, 
Petr a já jsme byli členy delegace, kterou podle původního plánu měl přijmout tehdejší 
ministr p. P. Bratinka, avšak nakonec nás přijal p. Dr. Hrubý, sekretář vládního výboru pro 
zdravotně postižené. Od té doby uplynula celá řada let. 

V roce 2000 jsme si mohli přečíst (například v ústeckém Zrcadle) o tom, že Jiří Dědeček 
byl vyznamenán na Pražském hradě Cenou Olgy Havlové. Duševně nemocní lidé často bývají 
opomíjeni, někdy dokonce i mezi zdravotně postiženými. Právě vyznamenání Petra Dědečka 
bylo jasným signálem, že i člověk postižený těžkou duševní chorobou může být 
plnohodnotným a uznávaným členem společnosti a může udělat spoustu užitečné práce pro 
své přátele. 

S Petrem Dědečkem odešel mimořádně obětavý a pracovitý člověk. Našim přátelům 
z České Lípy i Liberce vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast. 

    RNDr. Jan Bázler 
    Předseda ČSDZ pobočky Ml.Boleslav 
 



 
 
 

Umíme být moudří ??! 
 
 S každým údobím života člověka se snoubí určité výsady, které je charakterizují. 
Mládí oplývá svým entuziasmem, láskou, ale i omyly se tomu nevyhnou. Ve středním věku se 
už trochu bilancuje, vyrovnávají se určité výstřelky mládí, no, a moudrost se tradičně 
připisuje stáří. Není ovšem výjimkou moudrá úvaha v mladém věku a stáří bývá někdy 
pošetilé. Moudro je spojeno s pojmem času, hovoříme o evoluci moudrosti. Je bezesporu, že 
moudrost má kognitivní (poznávací) funkci, existují složité informační komplexy, jež jsou 
typické pro tuto nadčasově hodnotnou schopnost - pro umění být moudrý. M. T. Cicero praví 
velmi moudře- devět desetin moudrosti spočívá v tom, být moudrý včas! Čas je tady, jako 
téměř v celém životě člověka, průsečíkem a lučavkou královskou pro hodnoty člověka, 
prověřuje vztahy , a vůbec - čas trůní na nejvyšším bodě veškerého dění. Neméně důležitá ve 
schopnosti být moudrý je její míra, překročí-li kulminační bod mění se jako chiméra svou 
barvu, ve stupidní hloupost. Rovnováha udržuje houpačku života, tedy i moudrosti. Roli 
dirigenta při orchestrální melodii moudrosti hraje empirie (zkušenost). Nestaneme se možná 
králem Śalamounem ani nedokážeme esprit Pýthie, ale určitou míru moudrosti bychom měli 
mít v denních bojích a přistupovat v každém období života k sobě, ke světu, k přírodě aspoň 
trochu zodpovědně. Odměnou nám bude úspěch a splněný cíl a životní sny a to má velikou 
cenu pro nás samé, pro lidi kolem nás a pro evoluci světa, která plní své poslání.  
 
 
   Marie Ritterová 

 
 

Práce jako lék a cesta kupředu! 
 

 Když nemoc, zvláště duševní nemoc, zahalí tmavým závojem světlé dny života, 
člověk, chce - li ovšem, hledá většinou cestu jak by znovu uviděl duhu barev naděje a 
bezpečí. Jednou z nejúčinnějších metod jak opět nabýt životní sílu a zdraví, byť i někdy 
relativní, je oddat se a věnovat se účinnému léku - práci, svým koníčkům. Tato metoda 
představuje stupeň tzv. egoterapie, kdy tato je odstupňována hierarchií hodnot, na nejvyšším 
schodu hodnotového žebříčku je seberealizace. Přičemž platí, že dřív nemůže být uspokojena 
potřeba na vyšším stupni, dokud není realizován požadavek na stupni nižším. Těžko bude 
někdo milostně zaměřen když by jeho útroby byly hladové. Tato teorie je teorií Maslowovou.  
 Okno ke vhodné práci se nám otevírá klikou inteligence a schopností. Přes pamět 
člověka se nám rýsuje buď inteligence vizuální (př. psycholog, spisovatel, básník), pokračuje 
auditivní stránkou paměti (hudebník, řečník), stejně důležitá je paměť pohybová (př. tanečník 
atd.).Neméně důležitá je povaha a temperament člověka k výběru vhodnosti své práce. Už 
podle starověkého Hippokrata se dělí tato stránka osobnosti na čtyři druhy. Prvním je 
sanguinik – typ vyrovnaný, na druhém místě je nevyrovnaný typ cholerický, obojí se silnými 
emočními vlastnostmi, kdy ovšem cholerik je ve svých citech stálejší. Dvěma protějšky 
k těmto silným typům je flegmatik a melancholik, slabší a vlažnější v emoční oblasti.  
 Stěžněm na loďce života je uvědomění si svého „já“ , dokázat se v sobě vyznat, 
orientovat, vědět co „jsem“, co „umím“ a „kam“ chci dojít! Bez rozvinutých plachet na 
takovém stěžni těžko bychom propluli správným průlivem v moři životních bouří.  
 Z vlastní zkušenosti vím, že práce je téměř všelék, a láska, dva meče, které rozetnou 
pevný zámek Modrovousovy komnaty nemoci!A znovu se nad stříškou naší osobnosti 



zaklene pás duhových barev jasu a zdraví! Všecko krásné a opravdu cenné se rodí z bolesti, 
chtějme být úspěšní, zdraví a vzývejme bohyni lásky Afrodité!! 
 
    Marie Ritterová 
 
 

 
 
 

Buď zdráv! 
 

Tento, původně římský pozdrav, je obvykle doprovázen stiskem rukou. Jsou to ruce, 
které většinou stvrzují přátelské pocity. Jak krásně praví I. Olbracht - ve stisku přátelské 
pravice není touhy, která zmizí okamžikem naplnění, ale radost trvání! - Ruce, jakožto jedny 
z nejobratnějších součástí lidské somatiky mnoho napovídají o povaze, postoji a i o věku 
člověka. Stisk rukou determinuje rozpoložení a povahové vlastnosti člověka. Stisk pevný 
mívají silné, většinou citově vyzrálé povahy, slabé podání ruky nám svědčí o emocionální 
vlažnosti a často o slabosti osobnosti. Ruce ženy, hlavně jejich tvar a povrch pokožky rukou 
velmi napovídají o časové vyzrálosti či raném mládí. Tvar rukou také leccos zvěstuje o 
vhodnosti a reálnosti pracovního zaměření člověka, příklad- klavírista má dlouhé ušlechtilé 
prsty i protáhlý tvar dlaně, zápasníci se vyznačují silnými a pevnými prsty i tvarem ruky. 
Ušlechtilé jemné ruce ženy či muže nám vnukají pocit eufemismu (zjemnění) i toho 
konkrétního člověka. Ruce dovedou zpovídat svého majitele, a proto, mějme vždy ruce 
v souladu aspoň s hygienickými návyky a také pečujme o ně celý náš život, mnohdy jsou těmi 
dveřmi, kterými k nám vstoupí někdo vzácný a dá do našich dnů pocity nejen přátelské, ale 
pohlazení krásné ručky milované bytosti nám učiní z života příjemnou procházku růžovým 
sadem.  

  
Ať i naše pozdravení zní jasně a zřetelně a vždy je doprovází upřímný stisk pravice! 

Buďme přátelé, vyznávejme lásku, tyto dva nejsilnější motory života!! 
 

 
   Marie Ritterová 

 
 

 
 

Škoda třetí mezi podniky střední Evropy 
 

Automobilka Škoda Auto byla vyhodnocena jako třetí největší firma střední a východní 
Evropy. První místo žebříčku nazvaného Giganti střední Evropy, který připravil polský 
ekonomický list Puls Biznesu společně s výzkumnou firmou Dun&Bradstreet, obsadil 
polský petrochemický koncern PKN Orlen. Druhá příčka náleží maďarské energetické 
skupině MOL. 

Do hodnocení organizátoři zařadili vždy 25 firem z celkem 13 zemí - od tří pobaltských 
států přes Ukrajinu, Polsko, Českou republiku a Slovensko, až po Rumunsko, Bulharsko či 
Chorvatsko. O umístění v žebříčkurozhodovala především výše příjmů v roce 2004. Polský 
PKN Orlen loni utržil 10,5 miliardy eur (přibližně 315 miliard korun), maďarský MOL 
7,96 miliardy eur (asi 239 miliard korun) a Škoda Auto 5,16 miliardy eur (zhruba 155 
miliard korun). 



Z českých společností se kromě mladoboleslavské Škody do první desítky probojoval 
ještě energetický gigant ČEZ. Český Telecom obsadil 26. místo, Unipetrol se umístil o tři 
příčky níže, na 35. pozici skončil Transgas, na 38. firma Mittal Steel Ostrava a 40. příčku 
obsadil Agrofert. 

Připomínáme, že ŠKODA AUTO a.s. patří ke sponzorům našeho sdružení. Firma 
Dun&Bradstreet vede mezinárodní databázi všech možných ekonomicky činných subjektů. 
I my jsme vedeni v jejich evidenci. 

-red- , Zdroj: Zpravodajství ČTK, 20.1.2006 
 

* * * 
 
Více informací o ŠKODA AUTO a.s.: 

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

http://prodejce.skoda-auto.cz/
 
 

Arachné 
 

Ivan Nakov 
 
 

Hledejme českou krajinu, ukrytou v kotlině českých hvozdů. 
 

Tak podobně se ukrývá krajina našeho nitra – srdce přímo v nás, 
 

krytá žebry vzpomínek dobrých, zlých i všedních. Jsou opakem zapomnění. 
 

Hledáme v nás tu krajinu, ukrytou hluboko pod srdcem. 
 

Tepala tam životadárná krev, jedna z substancí našich životů. 
 

Příjmení a jména našich dcer a synů nalezena leží v krajině tvé duše. 
 

Zhluboka se tě, matko, ptají : Žiješ pro nás? 
 

Žijeme my pro tebe? Nezradíme tě v těžkých dobách stáří? 
 

Dokážeme se postarat sami o sebe? 
 

Nezklameme tu barevnou, stále znovu nalézanou krajinu, strukturu tvého nitra. 
 
 

Následovnice bájné Arachné, napni osnovu, tvoř, 
 

hledej a nacházej se štěstím krajinu v nás i v sobě. 
 

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


Ať z pavoučí sítě tvého goblénu vzlétnou barevní motýli ochutnat kapku rosy. 
 

 
 
 

 
 

Z REGIONU 
 
Primátor Kvaizar převzal symbolický klíč od Domu kultury 
 
Malou slavností za účasti četných hostů z automobilky, města Mladá Boleslav a odborové 
organizace Kovo se uskutečnilo předání symbolického klíče od Domu kultury. Představitel 
škodováckých odborářů Jaroslav Povšík klíč předal boleslavskému primátorovi Svatopluku 
Kvaizarovi. Ten potvrdil, že se město chce starat v zájmu svých obyvatel a veřejnosti širšího 
regionu o největší kulturní zařízení na Mladoboleslavsku. K nostalgické náladě se přiznal 
Jaroslav Povšík, vzpomněl na víc jak patnáct let starostí, jak financovat toto kulturní zařízení 
z prostředků odborové organizace. Primátor Kvaizar pak klíč předal své náměstkyni Evě 
Peškové, která je jednatelkou Domu kultury s.r.o. Slavnosti byli přítomni i všichni členové 
dozorčí rady, kterou tvoří členové zastupitelstva města H. Červená (Zelení), M. Neuman 
(ODS), J. Vedral (KDU-ČSL), M. Čuban (ČSSD) a M. Klipec (SNK). Dům kultury funguje 
jako městské kulturní zařízení již od 1. ledna 2006. 
 

Zdroj: internet, oficiální stránky města 
 
 

 * * * 
 
Více informací o statutárním městu Mladé Boleslavi: 

http://www.mb-net.cz
 

OKÉNKO EKOLOGIE 
 
Náš člen Jirka Scholz, ač přespolní, opakovaně upozorňoval na častý výskyt načerno 
vylepených plakátů, které hyzdí naše město (a nejednou sám přiložil ruku k jejich odstranění). 
Následující zpráva jistě potěší nejen jeho: 
 

Náměstek primátora Robin Povšík se vyjádřil k provedené akci, která směřovala k 
odstranění všech načerno vylepených plakátů v historické části města. 
„Odstranění starých plakátů provedla firma Compag, jiná firma nyní odstraňuje 
nově vylepené plakáty na místech, kde to není dovolené. Strážníci Městské policie 
dopadli také prvního člověka, který plakáty vylepoval na černo. Prozradil, pro 
kterou organizaci to provádí. Oba čeká řádná pokuta.“ Občané tuto očistu města 
vítají. 

 
 

Zdroj: Mladoboleslavské aktuality, Josef Donát, 06.01.2006 

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


 
 
  * * * 
 
 
Hudební pořady začnou opět v únoru. Bude nutno stanovit nový termín, kdy je budeme 
pořádat – domluvíme se na „velkém klubu“ 4.2. Sledujte pozorně nástěnku. Tématicky se 
zaměříme především na Wolfganga Amadea Mozarta, který má právě letos významné 
jubileum – 250. výročí narození. 
 

-jb- 
 

S HUMOREM DO NOVÉHO ROKU 
 
Otec si prohlíží žákovskou knížku, je velice nespokojený a vytahuje pásek z kalhot:,,Víš 
dobře, synku, že nemám rád tělesné tresty, nerad tě řežu, ale je to rychlejší, než kdybych se s 
tebou musel učit."  
 
Bouračka, všude plno krve, auto na hadry, prostě běžná dopravní nehoda. V nemocnici říká 
sestřička pacientovi: „Pane Bouráček, to je zlý. Budem vám muset amputovat levou nohu.“ 
Po operaci se nešťastný Bouráček vzbudí a nad ním se rozpačitě usmívá ona sestra: „Víte, 
pane Bouráček, my jsme si spletli nohu a amputovali vám tu zdravou. Ale mám pro vás 
dobrou zprávu! Ta druhá noha se úspěšně hojí!“ 
 
Bloudí tak zoufalý děda po nemocnici a pořád si tak říká: " Šakryš ryba to nebyla, žába to 
nebyla, čolek to nebyl?" a nejednou vyleze sestřička a povídá : "Raka, dědečku, raka máte." 
 
Do ordinace se vřítí rozzuřená žena posetá modřinami a řve: 
„Kde je ten psychiatr, který vyléčil mého manžela ze zbabělosti?“ 
 
Přijde sestřička v nemocnici k pacientovi, který je celý v sádře. A pacient se s vypětím sil ptá: 
"Sestři, nevíte, jestli jsem ten řidičák udělal?" 
 
"Pane doktore, něco se mnou není v pořádku. Stále běhám za mladými děvčaty.“ 
"Ale to je přece docela přirozené," uklidňuje ho psychiatr. 
"Ale já si nemůžu vzpomenout proč!" 
 

Přádovi 
 
 
 
 

A JEŠTĚ TROCHA HUMORU 
 
Jede opravář, ředitel a programátor autem.  
Auto se porouchá a nejede.  
Opravář: „Hned za rohem je servis, to dotlačíme.“ 
Ředitel: „To je blbost, koupíme nový auto.“ 
Programátor: „Já bych ještě zkusil vystoupit a zase nastoupit.“ 

-mb- 



* * * 
Řešení šachové úlohy z prosince: 

1.   Sc4 
 
hrozí  
2.   Ve2 mat 
 
1.  ... Df6 nebo Dd3 
2.  Ve5 mat 
 
alternativně 
1.  ... Dxg6 
2.  Vf5 mat 
 
alternativně 
1.  ... Dxh2 
2.  Vd5 mat 
 
alternativně 
1.  ...  Dxc5+ 
2.  Dxc5  mat 

 
Zdroj: H. Knuppert, 1.-2. místo 2. WCCT 1983 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
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2 
1 

 

                 A  B  C  D  E  F  G  H 

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


 
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. 


