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Nepřijdeť svoboda sama od sebe, 
nepřijdeť z pouhé milosti králů a mocnářů, 
my sami musíme si ji v potu tváře zasloužiti. 

 
Karel Havlíček-Borovský 

 
 

Adventní zamyšlení. 
 
 

Advent - čas zamyšlení nad sebou, nad cestou, kterou se ubíráme, nad vztahy, které 
nás spojují s blízkými i ostatními lidmi, nad světem…. Je to čas někdy i velkých rozhodnutí, 
závazků, předsevzetí. Člověk by se měl zamyslet nad smířením se s minulostí, nad snad 
dobrým vztahem k přítomnosti a budoucnost nám ukáže pravdu či omyl. Jaké místo má 
v našem životě víra, zvažujeme své chyby a pochybení, řešíme problémy??! Zda naše neduhy, 
nemoci nemají původ v nás samotných, špatném přístupu k sobě či také k ostatním??! Předěl, 
náprava, musí začínat u nás, samotných směrem k ostatním.! Ne dokola opakovat stejné 
chyby, ne točit se k kruhu !!! A jaké místo zaujímá v našem životě láska?!? Láska- že 
myslíme především na blaho toho druhého, nekalkulujeme  s naší pragmatičností. Statut lásky 
je zapsán v našich pozemských cestách velkými zlatými písmeny!! Soucit, empatie, 
odpuštění- to nás spojuje s ostatními lidmi, sobectví, sebeláska, zloba nás rozděluje. Přijměme 
s pokojem lásku, vyznávejme víru a žehnejme se a utíkejme k odpuštění, jedině to nám dláždí 
cestu ke štěstí. Očištěni, očekávejme příchod toho Tajemna, které k nám přichází po Adventu, 
šťastné Vánoce, šťastné Vánoce!!! 
 
 
 

    Marie Ritterová 
 

 
 

 
 

Těšíme se na  Vánoce ?! 
 

  Zimní slunovrat následující po podzimu, kdy mívá psychika duševně 
nemocných tendenci kolísat, bývá pro nemocné, zvláště období Vánoc, citově vypjatým 
obdobím. Je potřeba si psychické stavy a emoce chránit v úrazových obdobích, jako je jaro, 
podzim a také Vánoce. I pro duševně zdravé lidi jsou Vánoce časem, kdy emoce a citové 
situace nabývají gradaci a mohou se stát tím rizikovým stavem pro nějaké psychické selhání. 
Duševně nemocní lidé by se měli naučit zvažovat svá rozpoložení a stavy a poznávat se 



v nich, aby se předešlo zhoršení nemoci či dokonce až hospitalizaci v PL. Je potřebné začít 
konečně pracovat „na sobě“, své osobnosti a sebepoznání nám usnadní cestu ku zdraví duše i 
těla, člověk je psychosomatická jednotka.  
  Prožívejme Vánoce uměřeně v psychice i stravování , aby snad nabytá kila 
v nás některých nevyvolávala až depresi a ocitli se tak v začarovaném kruhu. Těšme se na 
Vánoce a zachovávejme i v tomto svátečním čase jakýsi určitý řád a jistě nám bude dobře na 
těle i na duchu. 
 
 

    Marie Ritterová 
 

 
***************************************************************************************** 

 
 
ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 
Další pracovní schůzka skupin „Senioři“ a „Osoby se zdravotním postižením“, které se 
podílejí na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Mladé 
Boleslavi proběhla 20. listopadu, zcela netradičně na půdě Psychiatrické léčebny 
v Kosmonosích. Paní ředitelka ing. D. Kolářová byla všem účastníkům dobrou hostitelkou a 
provedla je renovovanými pracovišti, mimo jiné i malířským ateliérem v suterénu pavilonu B. 
Jiná oddělení na renovaci teprve čekají, problém je dle informací paní ředitelky v nedostatku 
peněz na nákladné investice. Schůzky jsem se zúčastnil osobně, z naší pobočky přišla také 
Eva, která se do této práce s chutí zapojila. Během akce jsem pár slov mohl prohodit i s D., 
která je v současné době hospitalizována. 
 
 * * * 
 
 
Funkci pokladní odevzdala 21.11. paní L. Nakovová. Za její obětavou práci ji upřímně 
děkujeme, tím spíše, že svou odpovědnou funkci vykonávala zcela dobrovolně a bezplatně. 
Novou pokladní je Gábina Koucká (před lety pracovala u nás jako revizorka). Ti, kdo ještě 
zaváhali se zaplacením členského příspěvku (vybírá se už na rok 2007) by si tuto zprávu měli 
přečíst obzvlášť pozorně a Gábinu neprodleně vyhledat. 
 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
 

 
Verše rozhněvaným 

 
Když neslýchaným shledáš jakýs čin, 
když pobouřen jsi něčím do hlubin – 
tu nebuř se, nepouštěj do zápasu, 
nehýbej tím, přenech to času … 
 



Tak plný hněvu budeš první den, 
druhý den budeš napůl spokojen, 
třetího dne už přestál jsi to –  
vše jenom krátký čas je důležito. 
 
 

Z rodinného archivu vybrala 
(ale autora nezná) 

 
Martina Přibylová 

ČSDZ Praha 
* * * 

 
 

Rada pobočky Mladá Boleslav a redakce Klubka přeje pokojné vánoční svátky 
všem našim členům, jejich rodinám, 

členům ostatních poboček, dopisovatelům Klubka, čtenářům a přátelům. 
 

 
 
ŠkoFIN, Škoda Auto, Česká pojišťovna a Car Club společně předaly na veletrhu Hospimedica 
v Brně předsedovi Národní rady zdravotně postižených ČR, Václavu Krásovi, dva nové vozy 
Škoda Fabia Combi. 
 

Zdroj: Strategie, 6.11.2006, str. 64 
 

Pozn. red.: ČSDZ je rovněž členem Národní rady zdravotně postižených ČR. Na půdě NRZP 
ČR nás zastupuje paní ing. Martina Přibylová, členka pobočky Praha a také dopisovatelka 
Klubka. Placení členského příspěvku NRZP ČR je v ČSDZ organizováno tak, že při placení 
pobočky „rotují“. Tento rok připadla povinnost podpořit NRZP ČR naší pobočce Mladá 
Boleslav. Že jsme tuto povinnost splnili, je samozřejmostí. 
 
 * * * 
 
Technický vývoj Škoda Auto a.s. je soustředěn v areálu Česana (kdysi tam bývala textilní 
továrna). Protože jeho kapacita už nestačí rostoucím potřebám, bude areál rozšířen o nové 
technologické centrum na druhém břehu Jizery. 13. listopadu poklepali na základní kámen 
pánové B. Pischetsrieder (předseda představenstva koncernu VW), D. Wittig (předseda 
představenstva Škoda), H. Ludanek (člen představenstva Škoda pověřený vedením vývoje), 
ministr P. Gandalovič a Jaroslav Povšík (předseda odborů KOVO ve Škodě). 
 
 
Více informací o firmě ŠKODA AUTO a.s., která patří mezi sponzory našeho sdružení 
 

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

Z REGIONU 
 

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


NOVÉ VEDENÍ MĚSTA MLADÉ BOLESLAVI 
 
Novým primátorem města Mladá Boleslavi byl zvolen MUDr. Raduan Nwelati za ODS. 
Prvním náměstkem primátora je Mgr. Jan Smutný, (SNK-ED). Namísto dvou náměstků, kteří 
byli v minulém období, jsou nyní náměstci tři. Další dva náměstci jsou Ing. Adolf Beznoska 
(ODS) a Mgr. Jaroslav Polívka (Volba pro Mladou Boleslav). 
 
Dalšími členy rady města jsou: 
PhDr. Pavel Filip (SZ) 
Ing. Pavel Francínek (ODS) 
MUDr. Pavel Nechanický (SNK-ED) 
Jan Nejman (Politické hnutí Zvon) 
Miloslav Neuman (ODS) 
Ing. Miroslav Olšák (ODS) 
Zdeňka Veškrnová (ODS) 
 
Bývalý primátor Mgr. Svatopluk Kvazar (SNK-ED) zůstává členem zastupitelstva. ČSSD a 
KSČM budou v zastupitelstvu tvořit opozici.  
 

- red - 
 
Více o dění ve městě na internetu: 
 

http://www.mb-net.cz
 

 
Vánoční odkaz lásky a dobra. 

 
 

 Vánoce, Vánoce- to kouzelné tajemné slůvko rozechvěje struny v srdci všem- malým i 
těm starším. Nejočekávanější, nejvítanější, nejradostnější svátky v roce.  

Narodil se nám- ano, narodil se nám  Spasitel, jako dítě v jesličkách v Betlémě, na 
seně. Nejprostší prostředí- a přitom- největší ze všech, syn Boží, Vykupitel! Svýma malýma 
něžnýma ručkama rozdával radost a útěchu obtíženým a ve svých maličkých ručkách držel 
moc, slávu a vykoupení lidstva. Tak jako já chtěla v dětství, i my všichni podarujme malého  

Ježíška svou peřinkou do jesliček, ta peřinka nám přinese náš život věčný i věčnou 
radost. Všichni si uvědomujeme symbol a odkaz Vánoc- pokoj lidem dobré vůle. Malý 
Ježíšek je naše odpuštění za naše viny, naše očištění, náš vzkaz světu- jen láska a dobro nám 
otevře cestu k nebi a Ježíškovi. Už dospělý Ježíš řekl- Já jsem Cesta, Pravda a Život. 
Nezapomínejme na tato slova, nacházejme svou cestu k Ježíši, uznávejme pravdu víry a 
pokání a žijme životem dobra, lásky a odpuštění. Ten, kdo jde v šlépějích Kristových bude 
spasen! Ano, cokoliv jste jednomu ze svých bližních učinili, Mě jste učinili,jistě znáte tato 
slova.Zvlášť o Vánocích ať je naše srdce, dobro a štědrost otevřena těm ubohým bědným, 
kteří potřebují naši laskavost, dobré slovo a soucit. Sláva na Výsostech Bohu a pokoj všem 
lidem dobré vůle!! 
 
 
   Marie Ritterová 
 

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


 
Silvestrovský humor 

Muž a žena v manželství, hlavně v kuchyni 
 
 

„Můj manžel mi denně dělá přednášku, jak dobře uměla vařit jeho matka,“ stěžuje si Marie. 
„Můj manžel to dělal také,“ mávne rukou Eva. 
„A už to nedělá?“ 
„Ne! Začala jsem mu vyprávět, jak dobře uměl můj táta vydělávat velké peníze.“ 
 
Žena jednou večer povídá: 
„Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrúdl.“ 
A manžel se ptá: „A tohle je která?“ 
 
Jedna z leteckých společností zorganizovala úspěšnou reklamní kampaň, v níž nabízela 
poloviční sazbu pro manželky doprovázející své manžely na obchodní cestě. V domnění, že 
obdrží uznalé listy použitelné při další reklamě, rozeslala pak dopisy všem ženám 
byznysmenů, které této výhody využily, s otázkou, jak se jim cesta 
líbila. Do této chvíle docházejí odpovědi manželek. 
Jsou stereotypní: "Jaká cesta?" 
 
„Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale nakonec jsem měl poslední slovo!“ 
„A cos jí řekl?“ 
„Tak si to teda kup!“ 

Přádovi 
 

Téma pro nový rok – politické anekdoty 
 
 
 
 
Dne 22.11. byl ve firmě Škoda Auto a.s. vyroben půlmilióntý automobil v roce 2006. Je to 
poprvé v historii firmy, kdy se během jediného roku podařilo překročit magickou hranici 500 
000 vozů. 
 
 * * * 
 
 
Řešení šachové úlohy z října: 
 
1. Kg8 
hrozí   2. Vh5+  Ke6  3. Jf8 mat 
 
1. ... Jc6 
2. Vd6+ Jxd6 
3. Jc7 mat 
 
alternativně 
 



1. ... Jc4 
2. Dd4+ Vxd4 
3. Jc3 mat 
 
alternativně 
 
1. ... Jf6+ 
2. Vxf6 Jc4 
3. Jc7 mat 
 
 

Zdroj: J. Vašta, Chemnitzer Tagesblatt, 1926 
 
 
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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