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Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním. 

G. B. Shaw 
 
 

Slyšíš jak zvoní -…. 
 
 
 Rezonuje i vám v uších refrén této krásné písně jako mně ?!? Zvuk zvonů, 
stejně jako melodická hudba má velký vliv na duši člověka. Zvon, tak jako ohlas 
hudebního nástroje, zanechává v člověku stopy mnohdy doživotně. Zvony provází 
důležité momenty v životě člověka. O vánočních svátcích, závažném období v životě 
lidí zvuk zvonů zvěstuje narození Ježíše Krista.Zvon- umíráček oznamuje i smutné 
události- úmrtí. Nejenom ty pěkné, i ty špatnější stránky v údobí lidských dějin jsou 
skloubeny se zněním zvonů- př. ve válce, metle lidstva ohlašovaly nebezpečí, 
varovaly,  lily se z nich frontová děla, zkrátka zvony jsou nerozlučně spojeny se vším, 
co člověka potká v životě i to dobré, krásné i to zarmucující. A  vždy nám zvon zní 
jinak, někdy jásavě, radostně, jindy naříká. Zvony mluví svou řečí a my lidé jí 
rozumíme. Stejně tak jak vnímáme hudbu a vstřebáváme ji do sebe , tak také se 
poddáváme pocitům a dojmům z poslechu zvonů. K oslavě projevů zvonů bylo 
složeno spoustu písní, i v úvodu jsem si jeden refrén této krásné apoteóze zvonů 
dovolila. Učme se vnímat nezapomenutelný hlas zvonů a poddávejme se jeho 
nesmazatelnému vjemu, určitě do naší duše psychiky přinese cosi vzácného ze 
života a zanechá v nás vzpomínku, která nebude mizet ještě po letech. 
 
     Marie Ritterová 

 
 

 
Dej pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova. 
 
Dej pozor na svá slova, stanou se z nich skutky. 
 
Dej pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky. 
 
Dej pozor na své zvyky, stane se z nich charakter. 
 
Dej pozor na svůj charakter, stane se tvým osudem. 
 

Frank Outlaw 
 

vybral Ivan Nakov 



 
 * * * 
 
Hudební pořad 
 
- jsem naplánoval na 20.4. začátek v 15:30 – je to čtvrtek po Velikonocích. Na programu však 
budou pořád ještě Velikonoce. Získal jsem nahrávku katolické chrámové scholy z Velikonoc 
2005. Zpívá se česky, ale také latinsky. Jak většina z Vás ví, já sám jsem členem tohoto 
souboru, takže jde o nahrávku, na které se osobně podílím. Zejména jde ale o výsledek práce 
mého kolegy a přítele RNDr. Jiřího Vosáhla, který chrámovou scholu obětavě vede. Myslím, 
že ten, kdo během Velikonoc nenavštěvuje bohoslužby (ať už k tomu má jakýkoliv důvod), 
bude mít jedinečnou příležitost poslechnout si, co se v kostele zpívá. 
 

Jan Bázler 
 
DOBRÁ ZPRÁVA 
 
 

Premiér zazvonil 
 

Slavnostním zazvoněním připraveným zvoncem pro štěstí otevřel premiér Jiří 
Paroubek, za doprovodu manželky Zuzany, centrum sociálních služeb v Terezíně 
Klobouk. Potřebné zařízení vzniklo zásluhou Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, která celý komplex vybudovala ve spolupráci s církevními organizacemi 
z Německa, Švýcarska a Nadací Terezín. 

„Jde o velké dílo za téměř 35 miliónů korun, které by nešlo vybudovat bez 
pomoci ze zahraničí“, řekl v Terezíně ředitel Diakonie Pavel Vychodeň. 

Centrum nabízí ubytování v osmi bytových jednotkách pro ty, kterým povodeň 
v srpnu 2002 zničila jejich domovy. Centrum zároveň poskytne pracovní uplatnění 
lidem se zdravotním postižením a služby pro sociálně slabé občany a seniory. 
Nechybí ani klubové zázemí s nabídkou programů dětem a mládeži z Terezína a 
okolí. 

Přítomní hosté, kterých bylo mnoho, včetně zástupce synodní rady ČCE, 
neskrývali radost z díla pro potřebné, jehož vznik je – podle zúčastněných „symbolem 
nových sousedských vztahů mezi Čechy a Němci“. 

Zásluhu Diakonie ČCE vyzdvihl i premiér Paroubek a vzpomněl potřebnost 
spolupráce České republiky a Německa v magickém místě tak velkého utrpení. 

 
 

Ivan Nakov 
Zdroj: evangelický časopis „Český bratr“ 

 
Z REGIONU 

 
Chystá se plán rozvoje sociálních služeb 

  Zastupitelstvo schválilo záměr zpracovat tzv. komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb Statutárního města Mladá Boleslav, který se po jeho vypracování a projednání 



stane součástí Strategického plánu rozvoje. Komunitní plánování sociálních služeb je 
v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí, jde o otevřený a 
cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů, a rovněž hledání řešení rozvoje sociálních 
služeb, které korespondují s místními podmínkami a potřebami zde žijících lidí. 
Zpracováním tohoto plánu byla pověřena ředitelka příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba města Ml. Boleslav D. Koutková. 
 

-red- 
Zdroj: Josef Donát, Internet, stránky města Mladé Boleslavi 

 
Více informací: 
 

http://www.mb-net.cz
 
 

Důležitá poznámka: 
 
O členství v komisi pro komunitní plán byl požádán v zastoupení naší pobočky ČSDZ také 
předseda RNDr. Jan Bázler. Nabídku jsme přijali. 

 
 

Ze života pobočky 
 
Město Mladá Boleslav schválilo pro naše sdružení dotaci na nájem, otop, vodné, 
elektřinu a drobné opravy. 
 
Děkujeme za vstřícný postoj k naší žádosti jak voleným zástupcům 
města, tak i sociální komisi i úředníkům magistrátu, kteří se naší žádosti 
zabývali. 
 
Přesné dodržení podmínek smlouvy o dotaci považujeme – jako každý rok – za 
samozřejmost. 
 
 * * * 
 
Aktivista svépomocného hnutí, pan J.S. z Liberce, byl během března hospitalizován 
v PL Kosmonosy. Projevili jsme svou solidaritu – Marie jménem celé naší pobočky 
vykonala (během pravidelné pochůzky za našimi hospitalizovanými členy) neformální 
přátelskou návštěvu. 
 
 * * * 
 
Získali jsme nového dárce, který podpoří naši činnost, pana Fr. Lebedu z České Lípy. 
První část darované částky již byla připsána na náš účet a další přijde do dubna. Za 
pomoc a podporu upřímně děkujeme. 
 
 * * * 
 

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


Psycholožka paní PhDr. G. Hrabovská odřekla své vystoupení plánované na 1. 
dubna. Náhradní odborný program bude zajištěn. 

 
 

Jak zvládnout nežádoucí stres a strach 
 

(z myšlenek prof. RNDr. Františka Fremutha, DrSc. 
z lékařské fakulty Masarykovy University v Brně) 

 
Stále častěji slyším „kdybych začínal znovu, žil bych jinak“. Nemám  z toho radost, 

neboť tato myšlenka nemotivuje. Oč lepší je klasické „Vším, čím jsem byl, byl jsem 
rád“. To je pozitivní postoj osvobozující od minulosti a směřující do budoucnosti. Je 
zdrojem životní energie potřebné ke zvládání stresových situací. Je jich spousta a 
provázejí nás od zrození až do skonu. Jde se stresem žít a jde ho osedlat? 

 
Stresy a zejména strach snižují hladinu serotoninu a dopaminu v mozku, což je 

biochemickou příčinou depresivních stavů. Zastavit odbourávání těchto látek, a tím 
zvýšit jejich hladinu lze zbavením se stresů, strachu a dlouhodobého fyzického a 
psychického přetížení. Tím se odstraní i depresivní stavy. 

 
Někteří lidé však mají vrozenou nízkou hladinu serotoninu a dopaminu a trpí 

depresivními stavy. Na stresové situace reagují velmi silně, například změny ročních 
období (prosinec, leden – málo světla, zima) jim působí deprese. Nemají radost ze 
života, nechce se jím nic dělat a někdy ani žít. Často utíkají k alkoholu, drogám a 
jiným úchylkám, aby svou úzkost na chvíli překonali. Po dočasném úniku – falešné 
euforii, se jejich stav po návratu do reality ještě zhorší (potvrzují to zkušenosti 
s alkoholem z Finska a dalších severských zemí). Depresivní stavy léčíme 
antidepresivy – látkami blokujícími snižování hladiny serotoninu a dopaminu. 
 

Nejúčinnější ale je, když si svůj stav uvědomíme a sami se ho pokoušíme 
zvládnout. 

 
Vlivem stresových faktorů jsou produkovány hormony adrenalin a noradrenalin. Ty 

nás dostanou do aktivního stavu, proto roste obliba adrenalinových sportů. 
Dlouhodobý stres však vyčerpává organismus a působí zdravotní potíže. Často se 
projeví choroby, které by jinak nenastaly. 

 
K životu a zdraví potřebujeme přiměřenou zátěž, přiměřený stres, ale také podněty 

působící uvolnění a povzbuzení – euforii. Co to je ? Jsou to světlé body a víra – 
něco, na co se těšíme, co nám dává radost, motivuje, dává smysl našemu konání. 
Vzpomeňte – smích léčí, víra uzdravuje. 

 
Potřebujeme přátele, lidi naladěné na stejnou vlnovou délku, s nimiž si rozumíme. 

A je jedno, zda na koncertě, na hřišti, v hospůdce  (pozn. red. – člověk, který má 
zdravotní potíže, při nichž je konzumace alkoholu nevhodná, musí být tady velmi 
opatrný – lépe je posedět třeba při dobrém jídle a kávě) či na procházce se 
čtyřnohým kamarádem. Velkou roli sehrávají koníčky – od pěstování kytek a chování 
holubů až po sbírání známek a budování chalupy. 

 
 



 
Vybral: ing. Jiří Přáda 

pokračování příště 
 
 

* * * 
HUMOR ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

 
Učitelka ve výtvarné výchově: 
„Honzíku, proč jsi nakreslil tátovi modré vlasy?“ 
„Protože nemám plešatou pastelku“ 
 
Ve čtyři hodiny ráno zvoní telefon u profesora. Profesor zdvihne sluchátko a tam se 
ozve: - "Spíš?"  
"Spím", odpovídá ospalý profesor.  
"A my se, u všech čertů, ještě učíme !!!!!!" 
 
František ukazuje otci vysvědčení: 
„Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl....“ 
„Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech.“ 
 
Žák Novotný: 
„Pane učiteli, nemohu přečíst, co jste mi napsal pod slohovou práci!“ 
Učitel Procházka: 
„Napsal jsem ti tam, piš čitelněji!“ 
 
Anička se vrací domů ze školy: 
„Mami, já už se tam nevrátím.“ 
„A proč ne?“ 
„Ta učitelka nic nezná. Pořád se nás na něco ptá.“ 
 
Přijde malá Anička domů ze školy a tatínek se ptá: 
„Co bylo ve škole?“ 
„Ale nic, jen jsem dostala 4 ze zeměpisu.“ 
„A proč prosím tě?“ 
„Ale nemohla jsem najít Aljašku.“ 
„...a nenechala sis ji v pokojíčku?“ 
 
Povídají si Sněhurka a ježibaba, kam jít na vysokou školu. Sněhurka: „Já půjdu na 
ekonomku, sice tam nebudu nejhezčí, ale budu tam nejchytřejší.“ 
Ježibaba:  
„Já půjdu na matfyz. Sice tam nebudu nejchytřejší, ale budu tam nejhezčí!“ 
 
Matka říká synovi, který přinesl špatné vysvědčení: 
„Počkej, otec ti dá, jen co vystřízliví.“ 
 
Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal:osel. Ten 
se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal a za chvíli se vrací a říká: 
„Pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl!“¨ 
 



 
 A PÁR KAMEŇÁKŮ 
 
Kutálej se dva talíře po cestě.....kterej z nich je policajt??? 
No,ten vylízanější  
 
Víte jaký je rozdíl mezi vládou a puzzle? 
Puzzle se skládá a vládá se rozkládá!  
 
Proč má blondýnka maximálně čtyři děti??? 
Protože se dočetla, že každé páté je Číňan. 
 
Víš co se stane, když se zkříží žirafa s ježkem? 
Vyrobí se dvoumetrový zubní kartáček. 

Přádovi 
 

 
Řešení šachové úlohy z února: 

 
 
1. Dg2 
hrozí Dxf1 mat 
1. ... De7 
2. Vc5 mat 
 
1. ... Vf6 
2. Dxd5 mat 
 
1. ... b2 
2. Sa2 mat 
 
1. ... Sxg2 
2. Sd3 mat 
 
1. ... Se2 
2. Dxe2 mat 

Zdroj: S. Juříček, Vsetín, Nedělní Blesk 
 
 

 
 
 

Rada pobočky ČSDZ Mladá Boleslav 
přeje všem členům, příznivcům a přátelům 

veselé Velikonoce. 
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Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
 

8 
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6 
5 
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3 
2 
1 
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