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Duch ušlechtilý není k chybám povolný. 
Publius Syrus 

 
 

Věčná apoteóza lásky. 
 

Připomeňme si výrok slavného německého básníka a věčného vyznavače 
lásky J. W. Goetheho : „Láska nás ochrání před stářím, ale stáří nás neochrání před 
láskou ! „Ten, kdo miluje, ten žije, umění milovat znamená umění žít ! Kdo miluje je 
stále mlád, a být mladí, plní nadšení si přejeme jistě všichni. Výsadou mládí je být 
toužebně milostně zaměřen, to, co nám dává mládí už nedohoníme během dalšího 
života. Je-li v mládí někdo frustrován už je to téměř zapovězení, ochuzení věčné. Být 
milován a milovat -  toť největší tajné přání každého člověka a nikdy není zastaralé. 
Láska nás činí rovna bohům nesmrtelným, řečeno s básníkem! I tento svět byl 
stvořen z boží lásky k člověku. Láska není samojediný pojem, jsou různé druhy 
lásek, od lásky mateřské přes lásku mileneckou a manželskou. V každém údobí 
života pro nás představuje láska něco jiného, i když podstata lásky je stejná, je to 
empatie a sympatie k druhému člověku. Láska má kouzelnou moc, činí nás dobrým a 
krásným, dělá s námi někdy doslova zázraky! 

 
Bez lásky není života, i tento svět existuje pravou podstatou lásky - zrodu 

člověka! I boží dítě- Ježíš Kristus , byl zrozen z posvěcené lásky boží k člověku, vzal 
na sebe podobu člověka, a dává člověku do vínku to nejcennější – svůj odkaz lásky 
a odpuštění vůči člověku, kterému daroval toto své působiště – tento svět! Od boží 
lásky k člověku se odvíjí naše pozemská láska mezi námi lidmi. Láska je ten 
nejzákladnější, nejvzácnější a nejcennější cit, který nám dává sílu křídel, doletět až 
k nebeské obloze.  

 
 

Jen láska tvoří hodnoty, jež přetrvávají i smrt, láska je ten lék, který nám 
vdechne život i tam, kde hrozí nebezpečí a někdy i druhý pól života- smrt! Láska 
překročí i hranici mezi životem i smrtí, láska je věčná čarodějka, kouzlí i tam, kde je 
pusto a prázdno, láska jsou poupata růží, které provoní naše hodiny, okamžiky, dny i 
léta našich životů zde, na této zemi. Vzdávejme hold lásce, jedině ona dokáže to, co 
téměř nic jiného, jedině ona přežívá a bude žít i po nás!! 

 
Marie Ritterová 

 
 * * * 
 

Zátarasy na cestě lidské paměti 
 



Když německý lékař Alois Alzheimer předváděl na začátku 20. století vědecké 
radě pacientku, která se ztrácela ve vlastním domě, považoval to spolu s profesory 
vědecké rady za neobvyklou a vzácnou poruchu. Alzheimer ani netušil, jak slavným 
se stane. Dnes zná skoro každý „toho Němce, co schovává lidem doma ty věci“, což 
je parafráze na oblíbený vtip o lidech trpící Alzheimerovou chorobou. Touto chorobou 
trpí každý dvacátý člověk nad 65 let a každý pátý nad 80 let. 

V současné době je tato nemoc neléčitelná. Lékaři nevědí, co za ní vězí. Lze proti 
ní bojovat cvičením mozku. Tak procvičujte své hlavinky, přátelé, žijte aktivně aspoň 
trochu. Ať neskončíte překročením bludného kamene na cestě do koupelny ve 
vlastním domě. 

 
Podle Lidových novin zpracoval 

 
Ivan Nakov 

 
 
 

 VZPOMÍNÁME 
 
 
 

 
Chtěl bych vzpomenout nedávného úmrtí 
 

pana Josefa Ťupy. 
 
Pracoval v knihařské dílně FOKUSu a spolupodílel se i na vybudování 

našeho klubu. Litujeme, že tak brzy odešel. Vzpomínáme na něj v dobrém 
jako na velkého mistra svého oboru a pracovitého, rovného a všestranného 
člověka. 
  

Čest jeho památce. 
za všechny 

 
Ivan Nakov 

 
 
 
Pozn. redakce: 
 
Pan Josef Ťupa byl dlouholetým členem a funkcionářem ČSDZ, pob. Mladá 
Boleslav. Naposledy, dokud mu to zdraví dovolovalo, pracoval v naší hospodářské 
komisi. 
 

 
Z REGIONU 

 
Ministerstvo vnitra opět pozastavilo k 15. dubnu 2006 poslední vyhlášku města, která 

zakazovala na vyhrazených veřejných místech pít alkohol, že odporuje dikci zákona o 



svobodných právech občana. Město hodlá přijmout další řešení a chce se se stížností obrátit 
na ústavní soud. 

Zdroj: Boleslavan, měsíčník města 
 
  * * * 
 
Výtěžek z letošního plesu města Mladá Boleslav je 77 301 Kč. Podle rozhodnutí 

rady budou použity na humanitární účely a náměstkyně primátora PhDr. Eva 
Pešková je specifikovala: Pro Nadaci Nová šance (protidrogové aktivity), ve prospěch 
Linky důvěry a pro Psychiatrickou léčebnu. „Je to dobrý signál i pro sponzory plesu, 
kterých bylo hodně, že výtěžek jde na účely, jak jsme dopředu slibovali,“ komentoval 
událost primátor Mgr. Sv. Kvaizar. 

 
     Zdroj: tisk. konference MMMB 
 
  * * * 
 
Skauti oslavují 90. výročí založení své organizace v Mladé Boleslavi. Součástí oslav je 

výstava v Muzeu Mladoboleslavska od 9.5. do 18.6. Slavnostní vernisáž proběhne 9.5. 
v 16:00. 
 
Více o dění v našem městě na internetu: 

 
http://www.mb-net.cz

 
Z HISTORIE 
 

Stalo se před padesáti lety ... 
 

Ve dnech 21.-29. dubna 1956 proběhl v Praze v Rudolfinu 2. sjezd Svazu 
československých spisovatelů. Je pro nás památný tím, že z jeho tribuny poprvé od 
roku 1948 veřejně zazněla ostrá kritika totalitního režimu. Dokonce i v přítomnosti 
tehdejšího presidenta Zápotockého (byl také literárně činný, a považoval se proto za 
spisovatele) se ozvaly požadavky na propuštění politických vězňů z řad spisovatelů. 
S odvážným projevem vystoupil básník František Hrubín a sklidil potlesk posluchačů. 
Hrubína svým vystoupením podpořil i básník Jaroslav Seifert. 

 
Při volbě výboru svazu zcela propadli obhájci „stranické linie“ Taufer a Řezáč. 

Rovněž Jan Drda a Vítězslav Nezval, kteří zaujímali prorežimní stanoviska, dosáhli 
počtu hlasů těsně přesahujícího minimum nutné pro zvolení. Zato největší počet 
hlasů získali právě František Hrubín a Jaroslav Seifert. 

 
Českoslovenští spisovatelé – samozřejmě ne všichni, protože jednak celá řada 

z nich byla ve vězení nebo v ústraní, jednak někteří z nich patřili k prominentům 
režimu – byli první, kdo v roce 1956 (tehdy došlo k uvolnění v celém sovětském 
bloku) veřejně vystoupili na obranu občanských svobod. 

 
– k – 

 

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


Zdroje: Čestmír Jeřábek, „V zajetí stalinismu“, 
František Jež, komentář na Českém rozhlase 6 

 
 
 

Jak zvládnout nežádoucí stres a strach 
 

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

 
Ve stavu nabuzení (euforie) se zvyšuje hladina endorfinu, dopaminu a serotoninu 

– euforizujících hormonů. Ty mají opačný účinek než hormony stresové. Ve stavu 
euforie se zbavíme stresů, strachu a tím i depresí. Máme chuť žít, dělat a tvořit. 

 
Ideální by bylo žít z euforie do euforie, ale to je možné jen určitou dobu, pak přijde 

nutně útlum. Život se pohybuje v sinusoidě – jednou nahoru a pak zase dolu. 
 
Nejhorší je dlouhodobý strach z neřešeného problému. Ten nosíme v sobě, jako 

chmura nás pomalu hlodá, až se to projeví na psychice a na zdraví. Důležité je najít 
odvahu k řešení, nenechat se sžírat něčím, co nakonec není tak velké, jak to na první 
pohled vypadá. Statečnost je schopnost strach překonávat a nebát se konat. 
Sokrates řekl: „Abychom mohli filosofovat, musíme mít co jíst a střechu nad hlavou.“ 
Peníze člověka osvobozují, ale také významně ovlivňují vztahy. Hromadění majetku 
a peněz sice není smyslem života, ale pokud je máme, nemáme ekonomický stres, 
jsme svobodni. Kdo žije aktivně, svoji existenci obhajuje a umí přijímat změny, ten by 
se neměl bát budoucnosti a stáří. 

 
S věkem přicházíme na to, že smrt je součástí života. Po osmdesátce nastává 

doba, kdy začínáme stárnout. Věk se prodlužuje, ale záleží na nás, jak se o sebe 
staráme.  

 
Na konci zůstaneme často sami. Největším darem přírody je, že nikdo nevíme, 

kdy náš konec přijde. Doufáme, že je ještě daleko. S přibývajícím věkem je příroda 
milosrdná. Vyřadí myšlení (mozek) a často si svůj konec nemusíme ani uvědomit. 
Nejtěžší jsou předčasné konce (kolem padesátky), většinou vyvolané rakovinou, 
srdečními a mozkovými příhodami – infarkt, mrtvice. Zbývá jen žít do poslední chvíle, 
aktivně, nezlomit se psychicky, komunikovat s okolím a přáteli. 

 
Ideální je odejít na celkové vyčerpání organismu (kachexie) nebo náhlou smrtí. 

Dnešní medicína nás přitom umí zbavit bolestí, ale zvládnout psychické stránky je jen 
a jen na nás. Proto se udržujte stále v činnosti a nezůstávejte sami. 
 

Vybral: ing. Jiří Přáda 
dokončení příště 

 
 

 
 



Počtvrté za sebou se stal podnikový čtrnáctideník automobilky Škoda auto a.s. 
Škoda Mobil nejúspěšnějším médiem v anketě Zlatý středník o nejlepší firemní 
noviny. 
 
Připomínáme, že Škoda auto a.s. v minulých letech přispěla sponzorskými dary 
našemu sdružení a že většina nejnovějších čísel je k veřejné dispozici i naší 
klubovně. 

 
 
 

HUMOR 
 

Ovce stojí u seníku a najednou udeří blesk a seník shoří. 
Ovce řekne:"No toto!" 
Za chvíli udeří blesk znovu a shoří stavení,ovce řekne udiveně: 
"No toto!" 
Po několika minutách udeří blesk potřetí a ze zapáleného stavení vyběhne skoro 
uhořelá babka a vzápětí umře. 
Ovce prohlásí:"No proto!"   
 
Jde opilý muž ve 2 hodiny ráno po ulici,zastaví ho policista a řekne: "Pane kampak jdete 
takhle ráno?" 
A opilec mu odpoví: "Já jdu na přednášku!" 
A policista se udiví a povídá: 
"Jo? To bych rád věděl, kdo a kde ji přednáší!" 
A opilec se trochu zasměje a řekne:"U nás doma, moje žena a tchyně!"  

 
Přijde chlap k psychiatrovi a ten se ho ptá: 
„Co by se stalo kdybych vám uřízl jedno ucho?“ 
„Neslyšel bych,“ odpoví pán. 
„Hm, a co by se stalo, kdybych vám uřízl i druhé ucho?“ 
„Neviděl bych,“ odvětí pán. 
„Proč?“ zeptá se doktor. 
„SPADLY BY MI BREJLE!!!“ 
 
Víš, proč mají policajti ve voze pilu? 
Aby mohli řezat zatáčky.  
 
Víš, proč policajt olizuje hodinky? 
Protože tiktak má jen 2 kalorie. 
 
Víte, kdy blondýna udělá dobrý skutek? 
Když doma pustí plyn na svobodu.  
 
Víte, proč si blondýna nese do lesa potápěčské brýle? 
Protože slyšela že je hluboký. 
 
Co je horší než nemoc šílených krav ? 
Aktivita šílených volů.  



 
Anička dostane od tatínka nové kolo. Jede první kolo okolo baráku a křičí:,,Tati, bez 
držení", jede druhé kolo a zase křičí:,,Tati ,bez šlapání", jede třetí kolo a křičí:,,Táto, 
bež žubů"  
 
Sedí to v rohu a je to od krve? Co to je? 
Dítě cucající žiletku.  
 
Na jarmarce okouní kluk kolem cukrářského krámku. 
Co chceš? 
Nic. 
Tak si to vem a maž!  
 
Nejdůležitější člověk ODS na patnáct ???  
Vladimír Železný  
 
Jaký je rozdíl mezi politikem a Švejkem ??? 
Švejk tu blbost jenom hrál!  
 
 
 
Přádovi  
 
 
Rehabilitační pobyt na horách 
- se bude konat 22.5.-26.5. Sraz 22.5.na autobusovém nádraží, stanoviště č. 3 v 8 hodin. 
Odjezd v 8:20, příjezd do Horní Rokytnice v 10:45. Pro cestu zpět bude možno užít též 
autobus: odjezd 13:25, příjezd do Ml. Boleslavi 15:45. 
 
Služby v klubovně 22.5.-26.5. nebudou omezeny. 
 
  * * * 
Řešení šachové úlohy z března: 
1. Vff2  Dxb6 
2.  Vhg2+  Kh1 
3. Jg3  mat 
 
alternativně 
1. ...  Sxf1 
2. Dxb1  Da6 
3. Vfg2  mat 
 
alternativně 
1. ...  Je2 
2. Vh1+  Kxh1 
3. Vh2  mat 
 
alternativně 
1. ...  Vxf1 
2. Df6  gxf6 



3. Vfg2  mat 
Zdroj: M. Havel, 1. cena Groš, 1937 

(Připomínáme, že šachové rubrika je tvořena z materiálů, které pro nás vybrali naši 
přátelé z ČSDZ, pobočka Ostrava). 

 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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