
číslo: osmé 
srpen 

ročník VII. (2006) 
 
 

 
Ne každý může být filosofem, ale každý by měl 
ve svém vlastním zájmu půlhodinku týdně přemýšlet. 
 

Jan Procházka 
 
 

Myslíme ?! Jsme !? 
 

Zajisté všichni máme v živé paměti moudrá slova filosofa Descarta a 
uvědomujeme si jejich odkaz. Cogito ergo sum, ano, myslím – tedy jsem! Myšlenky 
to jsou, které z nás dělají osobnost a určují – jakou osobnost! Myšlení je druhý 
stupeň ve vývoji tvorstva, to nás odlišuje od zvířat a vdechne nám oduševnělost a 
uvědomění si svého „já“, své jedinečnosti. Člověk je takový, jakým ho učiní jeho 
myšlenky, jsou-li pozitivní, je to velké plus pro toho konkrétního člověka. Myslet je 
slast, myslet je radost, myslet je smysl života! Ten kdo rád myslí, filosofuje, ten se 
jinak vypořádává s problémy životních situací, je nastartován na životní sprint. 
Myšlení je velké dobrodiní, jež nám bylo dáno do vínku. Myslet a myslet exaktně je 
prioritou a výsadou vyvolené části některých osobností, jsou to představitelé státu, 
vědci, povolání, kde záleží na každé myšlence toho určitého člověka. Ten, kdo se 
v sobě vyzná, orientuje se ve své myšlenkové sféře, bývá v životě zdravější a 
úspěšnější. Bez myšlenkové kapacity není vůbec možná funkce člověka jako celku. 
Myšlenka spojuje to hmotné i to duševní v konstituci a stavbě člověka. V některých 
situacích, hlavně v duševní nemoci, myšlení může doslova „bolet“, nemoc svazuje 
okřídlené zárodky myšlenek a člověk je trochu jako dítě, které se právě učí 
vyslovovat a mluvit to, co cítí. Mezi myšlením a emocemi je korelační závislost, 
myšlení „cítí“ a emoce „uvažují“. Mějme vždy rovnováhu mezi těmito dvěma póly, 
přinese nám to jas a pohodu do života a určité smíření! 
 
     Marie Ritterová 

 
 
Autorem citátu měsíce je spisovatel a filmový scénárista Jan Procházka, jeden 

z nejaktivnějších účastníků „Pražského jara“ 1968. Zemřel v roce 1971 a jeho díla byla dvacet 
let v tresoru. Citát pochází ze sborníku novinových článků „Politika pro každého“. 
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ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 
 
Po prázdninové přestávce začnou opět „velké“ sobotní kluby. První v tomto pololetí 
se bude konat v sobotu 2.9. s obvyklým začátkem v 10:00. 
Hostem bude paní Dagmar Hynková a tématem bude mandala. 
 
Program dalších klubových setkání je připravován a bude otištěn v následujícím čísle 
Klubka. 
 
 * * * 
 
Do Týdnů pro duševní zdraví přispějeme opět jedním z našich hudebních pořadů. J. 
Bázler přichystá komponovaný pořad hudby a k ní pár slov na vysvětlenou na téma 
„Písničky Jaroslava Ježka a Osvobozené divadlo“. Pořad se bude konat, jako loni, ve 
společenském sále psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Termín dohodne a upřesní 
T. Adam, který týdny jako každý rok koordinuje. 
 
 * * * 
 
Po několika letech ukončil předseda ČSDZ Mladá Boleslav svou činnost ve správní 
radě Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Poslední valná hromada Centra 28.6. 
rozhodla, že správní rada místo dosavadní sedmičlenné bude už jen tříčlenná. 
Důsledkem této změny je, že ve správní radě nebudou zástupci pacientů. ČSDZ 
bude na valných hromadách zastupovat ing. Martina Přibylová z pobočky Praha. 
 

Rada pobočky Mladá Boleslav 
 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
Poptávka po novém voze mladoboleslavské automobilky Škoda Roomster v Česku 
převyšuje nabídku. O tento model, který se začal prodávat v červnu, stojí podle 
předběžných objednávek kolem 1600 zákazníků, uspokojeno bylo zatím asi 900 z 
nich. Přesto Škoda zahájila akci, kterou chce prodej Roomsteru v 11 evropských 
zemích podpořit. Akce automobilky, která má na zahájení prodeje nového modelu 
upozornit, začala v Praze a během tří měsíců se objeví v 17 městech, mimo jiné v 
Edinburghu, Vídni nebo Budapešti. Její součástí bude i možnost vyhrát vyhlídkový let 
šedesátimetrovou vzducholodí plněnou heliem. 
 
 * * * 
 
Zastupitel statutárního města Mladá Boleslav Miroslav Čuban oslavil v těchto dnech 
70. narozeniny. Miroslav Čuban je jedním z nejdéle sloužících zastupitelů města 
Mladá Boleslav. Do povědomí veřejnosti vstoupil zejména tím, že v roce 2002 
zformoval skupinu zastupitelů proti záměru části tehdejšího vedení města privatizovat 
Vodovody a kanalizace. Má hlavní zásluhu na tom, že se VaK neprodaly. 

-k- 
Zdroj: internet 

 
 



Více informací ze statutárního města Mladé Boleslavi 
 

http://www.mb-net.cz
 
Více informací o firmě ŠKODA AUTO a.s., která patří mezi sponzory našeho 
sdružení 
 

http://www.skoda-auto.com/cze
 

 
Požár v Českém Švýcarsku 

 
 

Škodovácké odbory KOVO sledovaly celý víkend  (22.-23.7.) znepokojivou situaci 
kolem obrovského požáru nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Právě tam se totiž 
nachází rozsáhlý originální dětský tábor Slunovrat, kde tráví prázdniny desítky dětí 
zaměstnanců Škody Auto a odborářů. Tábor nebyl ohrožen, přestože v Národním 
parku České Švýcarsko vypukl největší požár za posledních 30 let. 

 
Hořet začalo v sobotu 22. července kolem šesté hodiny večerní v oblasti u Mariiny 

vyhlídky. Plameny se přes noc rozšířily a zachvátily neuvěřitelnou plochu přes 25 
hektarů lesa. Oheň se šířil korunami stromů a šlehal až do dvacetimetrové 
výšky.Okamžitě začaly panovat obavy, zda jsou v pořádku děti Škodováků, které 
v tamním táboře uprostřed lesa tráví prázdniny. Podle hasičů nebylo nutné přistoupit 
k evakuaci obyvatel, turistů, ani dětí na táboře. V neděli již byl požár částečně pod 
kontrolou.Vždyť v akci bylo 20 požárních jednotek včetně hasičů z Německa, 30 
požárních vozů a několik policejních helikoptér. 

 
Místní obyvatelé se však obávají, aby rozsáhlý požár neodlákal turisty, kteří se teď 

místo na krásné lesy v českém krajinném klenotu budou dívat na spáleniště. Vedení 
národního parku navíc vyhlásilo částečný zákaz vstupu do lesa. Požár vznikl ve velmi 
nepřístupném terénu a podle správce Národního parku Zbyňka Patzelta může být 
jedinou příčinou požáru oharek z odhozené cigarety či ohníček rozdělaný v lese. Za 
posledních 14 dnů hořelo v Národním parku nejméně osmkrát. 
 

- k - 
Zdroj: Škodovácký odborář, 27.7. 

 

 
 

Nová pravidla silničního provozu 
 
 
Od 1. července platí nová, přísnější pravidla silničního provozu.  Řidičů aut je mezi 

námi menšina, ale některá ustanovení platí pro všechny. To je i případ alkoholu, 
který nesmí mít v krvi nejen řidič motorového vozidla, ale ani cyklista ani jezdec na 
koni. Alkohol je prostě škodná, které se má vyhnout nejen nemocný člověk, ale také 
účastník silničního provozu. Obdobná ustanovení platí i pro jiné návykové látky. 
Právo kontroly má nyní nejen Policie ČR, ale nyní i policie obecní. 

http://www.mb-net.cz/
http://www.skoda-auto.com/cze


Povinné je používání dětských sedaček. Výjimka se připouští, pokud jsou v autě 
přepravovány tři děti a tři sedačky se do auta nevejdou. Pak jedno z dětí sedět mimo 
sedačku – ale povinnost použít bezpečnostní pás zůstává pro něj v platnosti. 

Cyklista do 18 let musí povinně přilbu – řádně nasazenou a připevněnou. Řidič 
auta, který předjíždí cyklistu, musí dávat znamení směrovými světly, a to i v případě, 
že nemění směr jízdy. 

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen své chování 
přizpůsobit mimo jiné okolnosti i svému zdravotnímu stavu. Je zakázáno řídit vozidlo 
nebo jet na zvířeti, jestliže je schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena 
v důsledku zdravotního stavu. 

Dosavadní zákaz telefonování za jízdy bylo možné obcházet tím, že řidič nedržel 
telefon v ruce, ale mezi ramenem a hlavou. Nyní je jasně stanoveno, že řidič nesmí 
při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj. I u tohoto 
ustanovení je za řidiče považován rovněž jezdec na koni a cyklista. 

Nový zákon je v jedné věci velmi cynický. Pokuta s minimální výší 25 000 Kč se 
platí za zavinění dopravní nehody, při níž došlo ke zranění člověka. Formulace této 
zásady je ovšem tak hloupá (představitelé státu při práci na zákonu nemysleli – viz 
úvodník), že se vztahuje i na cyklistu, který pouze spadne z kola a přitom  se zraní. 

Šťastnou cestu bez nehod a bez oplétaček s úřady Vám přeje 
Redakce 

  * * * 
 
Z REGIONU 
 

K-centrum v Ptácké ulici 
 
Práce s drogově závislými není předmětem činnosti našeho občanského sdružení. 

Setkáváme se s nimi v blízkosti naší klubovny, kde tropí v parku různé nepořádky. Mimo jiné 
i proto vítáme novou iniciativu, která se objevila v našem městě. 
 

Slavnostní otevření K–centra bylo naplánováno na úterý 1.srpna 2006 v 10.30 hod. v 
budově č.162 v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. Realizátorem projektu „K-centrum Mladá 
Boleslav“, podporovaným městem Mladá Boleslav, je občanské sdružení Semiramis, které 
v Mladé Boleslavi realizuje od 1.3.2006 Terénní program pro uživatele drog. V prvním roce 
bude K- centrum finančně podporovat hlavně Rada vlády pro protidrogovou prevenci. Město 
Mladá Boleslav přispívá prostřednictvím Nadačního fondu Nová šance na otevření K-centra 
v Mladé Boleslavi částkou 200 000 Kč. Je potěšitelné, že Nadační fond Nová šance našel 
podporu z řad podnikatelské veřejnosti města Mladá Boleslav. Nejvíce do něj přispívá firma 
ŠKO ENERGO. 

 
Zdroj: internet, Jana Huzilová 

red –  
 

HUMOR 
 

Černý až nejčernější 
 

Před popravou přijde kněz do cely smrti za odsouzeným a ptá se ho: Chceš se vyzpovídat, můj 
synu? 



Cože ? Ty jsi můj Otec? 
Dá se to tak říct, připustí kněz. 
Ty lakomče, proč jsi za mě nezaplatil kauci, rozčílil se odsouzený.  
 
Odsouzenec v cele smrti se ptá kata: 
Kdy už bude konečně poprava? 
Podle toho jak to vypadá, přemýšlí kat, tak asi za měsíc. 
A dřív to nejde? děsí se odsouzený. 
Za týden má přijet tchýně a já bych se toho nerad dočkal. 
 
K dobře vypadajícímu pánovi přistoupí hubený žebrák a s nataženou rukou mu říká: Jsem 
Pepa Novák. Už týden se nic nejedl...  
Pán mu potřepe rukou a povídá: 
Jsem Rajko Doleček, gratuluji vám k té výdrži. 
 
Maminko, můžu se jít koupat do moře? 
V žádném případe, vlny jsou příliš vysoké. 
Ale tatínek se přeci koupá! 
Tatínek může - má uzavřenou vysokou životní pojistku ! 
 

 
 

Přádovi 
 
 
 
 

Nejúčinnější lék je láska 
 

dokončení  z minulého čísla 
 

Můžeme si to uvědomit na dvou obyčejných případech všedního života: matka 
může své dítě milovat sebevíc, jestliže vyžaduje, aby i ji její dítě milovalo stejně 
vytrvale a vroucně, bude se dítě časem cítit stísněně a odvrátí se od ní, aby se 
mohlo svobodně rozvíjet. Matka by si mohla ušetřit trpké zklamání, kdyby dítě 
milovala nesobecky a v pravý čas mu dala svobodu. Nezištnost by pro takovou 
matku neznamenala vzdát se toho, aby její láska byla opětována, naopak by ji 
učinila vpravdě milování hodnou. Podobně je to s láskou v manželství a v jiných 
partnerských vztazích, kde by si měl každý vzít k srdci zákon o dobrovolném 
darování svobody. Zní to sice málo lákavě, jsme-li vyzváni, abychom své partnery 
milovali nesobeckou láskou – vždyť si i my přejeme být milováni, ale opravdově 
milováni můžeme být jen tehdy, když za svou lásku absolutně nic nežádáme. 
Jakmile máme určitou představu, jak by nás měl náš partner milovat, jak by měl žít 
a chovat se, je po radosti ze společného života. Láska je dítě svobody, nelze ji 
vynutit. Když však milujeme, aniž cokoli žádáme, napojili jsme se na onen velký 



energetický zákon, který říká: energie, kterou rozdáme, se k nám vrátí neomylně 
v stonásobku (totéž platí přirozeně o energii negativní). 

Nemůžeme pro své životní štěstí udělat nic účinnějšího než milovat, aniž bychom 
žádali lásku na oplátku. Uvádíme tak v platnost vědecký zákon, na jehož účinnost se 
můžeme slepě spolehnout: čím víc jsme schopni milovat, tím víc lásky k nám proudí. 
A jak už bylo řečeno, neukládá se nám tím žádné odříkání, protože láska se nedá 
vynutit ani očekáváním ani vypočítavostí ani čímkoli jiným. Onen zákon říká, že 
láska, kterou jsme darovali, se k nám nemusí vrátit bezpodmínečně od člověka, 
kterého jsme pro to vyhlédli. Můžeme se však s plnou důvěrou spolehnout na 
moudrost života a vyčkat, z které strany a jakým způsobem se k nám láska vrátí. 

 
Když se nám podaří dát sbohem představám, očekáváním a především 

konvenčnímu posuzování různých aspektů lásky, získáme velký kus svobody a naše 
schopnost být šťastný neustále poroste. Svobodu, kterou darujeme těm, které 
milujeme, musíme bezpodmínečně přiznat i sami sobě, pakliže toužíme po 
harmonických vztazích. Jestliže použijeme ono uvolnění dítěte či partnera z pout své 
lásky jen jako trik, abychom je k sobě více připoutali, zažijeme trpké zklamání. To vše 
může fungovat jen tenkrát, když osvobodíme i sami sebe. Milovat, aniž bychom se 
stali závislí na předmětu své lásky – to nás vysvobodí z vězení strachu a uschopní 
k trvalému štěstí. 

 
Pro Klubko vybral 

 
Jiří Přáda 

-  
 
Řešení šachové úlohy z června: 
 
1.  e7 (hrozí 2. e8J) 
 
1. ... Jf6 nebo Kd7 
2. exf8D mat 
 
alternativně 
1. ... Sd7 
2. e5 mat 
 
alternativně 
1. ... Sxe7 
2. Dd5 mat 
 
B. Formánek, 1. cena Ĺud TT, 1954 
 
Pozn.: zápis e8J resp. exf8D znamená, že pěšec se po tahu na řadu 8 promění 
v jezdce respektive dámu. 
 



 
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 
Redakční uzávěrka 31.7.2006 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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