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Maličkost tvoří dokonalost, 

ale dokonalost není maličkost 
Michelangello 

 

Klenoty života. 
 

 Chtěla bych uvést svůj článek krásnými a tolik moudrými slovy velké francouzské 
spisovatelky George Sandové : „Čas musí plynout a jsou stavy milosti, které pomáhají se 
vším se smířit, dokonce se stane, že se člověk všeho nasytí, jediné věci se však nenasytí 
nikdy, totiž: laskavosti spojené s inteligencí!“ V životě člověka jsou právě tolik potřeba, 
laskavost a inteligence! Obě tyto kategorie tvoří osu mezilidských vztahů. Na nich kotví jako 
na pevném lanu komunikace, která je podstatou existence společenských vztahů. Laskavé 
slovo spojené s moudrostí, která je vrcholem inteligentních postojů k životu dovede pohladit 
v pravý čas na duši obtížené bolestí.Vše krásné a cenné se ale rodí z bolesti, bolestí je 
narození, život i umírání. Život i šťastný, je korelací mezi bolestí a nadějí, právě laskavost 
nám zaváže veselou a barevnou stuhou balíček, snůšku starostí i bolestí. Chtějme předávat vše 
krásné a dobré s laskavostí dál, budeme snad šťastni!?! Milost, láska je bárkou, která převáží 
nás převozníky přes řeku mnohdy plnou útesů a nebezpečných skalisek, řeku, oceán života. 
Nejcennější drahokamy se skrývají v hlubinách lidské duše a laskavost a moudrost je těží a 
tepou do šperků, které nám zkrášlují život k potěše našeho pozemského bytí! 

 Marie Ritterová 
 

* * * 
 
ČSDZ, pobočka Mladá Boleslav splnila povinnost registrace plynoucí ze zákona o 
sociálních službách (108/2006 Sb.). Upřímně děkujeme jak vedení FOKUSu Ml. Boleslav 
(MUDr. Stuchlík, Olín Čapoun), které nám poskytlo všestrannou odbornou pomoc, tak i 
paní Aleně Kultové, odborné referentce z odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Středočeského kraje, která nám při řešení úředních náležitostí vždy vycházela vstříc. 
 

 
 
 

 
 

FESTIVAL „NA KOPEČKU“ 
 

Poslední srpnový víkend probíhal festival na „Kopečku“ v Kosmonosích. Můj skoro 
budoucí švagr Jirka hraje ve skupině NO JAM, která hrála na koncertě. Vyslechli jsme asi pět 
skupin. O přestávce jsem šla do bývalé kotelny, kde bylo divadlo, hra se jmenovala: „Děkuji 
pane kníže!“ V parku zněly africké bubny, v čajovně byl lahodný čaj. O sedmnácté hodině 
vypukl rytířský souboj. Byl to pěkný zážitek.  



Eva Prskavcová 
* * * 

 
Ve čtvrtek 13. září v programu „Týdny duševního zdraví“ Fokus pořádal výlet do Prahy. 

Pluli jsme na parníku Kotva, kde hrál JAZZ. Akce se zúčastnili i Fokusy z celé ČR. 
Přístav byl u Čechova mostu, potom jsme směřovali k Tróji. Největší zážitek byl na 

zdymadle, kde jsme klesli o 150 metrů. Den byl slunečný, na venkovní palubě foukal 
příjemný vítr. Závěr byl podjezd pod Karlovým mostem. Zúčastnilo se nás asi 25. členů z Ml. 
Boleslavi. Škoda, že o tom bylo málo informací. FOKUSE, POLEPŠI SE !!! 

Eva Prskavcová 
* * * 

 
Pořad p. ing. Kotka „Čajový ráj“, plánovaný na 6.10. se uskuteční v náhradním termínu, 

předběžně 3.11. Na 6.10. jsme přesunuli program z vlastních zdrojů „Komunikace a vztahy“. 
Sledujte nástěnku nebo zavolejte paní Ritterové na naše telefonní číslo. 

 
Rada pobočky 

 
 

JESTLIŽE MĚ MILUJEŠ !?! 
 

( Nejčastější pasti na vztahy a jak se jim vyhnout) 
 

Život nás časem poučí úplně jinak. Jistota nespočívá v prvé řadě v bohatství, nýbrž 
v neotřesitelné základní důvěře ve vlastní osud a ve víře ve vlastní možnosti zvládnout 
všechny úkoly, před které nás život postaví. Mnoho lidí vybudovalo svou prapůvodní důvěru 
na náboženském přesvědčení.  

Když se s někým seznámíme a zamilujeme se do něj, velkoryse přehlížíme všechny jeho 
chyby. Věci, které se nám moc nelíbí, prostě ignorujeme a soustřeďujeme se na oblasti, které 
nás zvláště oslovují. 

Často zacházíme ještě dál! Připisujeme jemu či jí vlastnosti, které se objevují jen 
v náznacích nebo vůbec ne, které bychom však na svém protějšku rádi viděli. Je to vratká 
půda, na níž poznáme, že stojíme, až mlha zamilovanosti ustoupí a místo imaginace se 
pokouší vyrůst reálný vztah.  

LÁSKA je UMĚNÍ, kterému je NUTNO se UČIT!! A rozvíjet dál, pracovat v tomto učení 
s touhou, motorem lásky, nepožadovat změny v partnerovi, respektovat jeho osobnost, přiznat 
mu svobodu zálib, důkaz lásky také je, když nepožadujeme změnu partnerova chování, 
dovedeme oddělit jedno od druhého. Lásce je potřeba se učit, každé partnerství je učební kurz. 
Pocit zamilovanosti dostáváme darem, ale lásku je potřeba získat! 
 

Z originálu vybral Luboš Hluchý 
část. zpracovala M. Ritterová 

 ******** 
 

 
 

A ještě pár politických … 
Jeden dost starý: 
 
Víte, jaký je rozdíl mezi socialistickým vlastenectvím a skutečným vlastenectvím? 



Socialistické vlastenectví znamená milovat svoji vlast nejen proto, že je to naše vlast, ale 
hlavně proto, že je to socialistická vlast. Skutečné vlastenectví znamená milovat svoji vlast i 
přesto, že je to socialistická vlast.  
 
Druhý méně starý: 
 
Přijde anděl za první dámou státu - Dagmar Havlovou, a nabídne ji, jestli by se nechtěla 
naučit létat. Dagmar nadšeně souhlasí, a tak jdou na Staré zámecké schody. Anděl několikrát 
ukáže vzlet a pak vyzve Dagmar, aby to taky zkusila. Ta se rozeběhne, začne mávat rukama a 
zle se potluče. Běží za Vaškem stěžovat si, jací jsou Ti andělé. Zatím u nebeské brány kárá 
svatý Petr anděla: 
„Olgo, první vycházka a hned takový průšvih!“ 
 
A co bude frčet za pár let: 
 
Nastoupená jednotka na americké vojenské základně. Vpředu velitel: 
"Kdo z vás stiskl ten červený knoflík?" 
Nic. 
"Ptám se, kdo stiskl ten červený knoflík?" 
Zase nic. 
"Naposledy se ptám, kdo to zmáčkl ten knoflík?" 
Hrobové ticho. Velitel mávne rukou a řekne: 
"Ale co, čert vem Nový Zéland." 
 
Příště o blondýnkách – loučí se s Vámi 

Přádovi 

 
Třistaletá historie Lorety v Kosmonosích. 

 
 Den sváteční, Narození P. Marie, se neotevíral slunným „babím“ ránem, ale obloha se 
na nás vůbec neusmívala, byl to už vpravdě „podzimní den“. Ale to nám neubralo na touze a 
radosti z „těšení se“ na oslavu 300 let výročí Lorety v Kosmonosích. Slavnost se uvedla po 
obědě otevřením barokního trhu a krčmy s pečeným selátkem v areálu Lorety. Byli jsme 
uvítáni zdobnými stužkami s emblémem Lorety. Po prohlídce a nákupu drobných 
upomínkových dárků jsme opustili prostranství Lorety a ubírali se na slavnostní mši do 
kostela Povýšení Sv. Kříže. Kostel byl opravdu velmi krásně vyzdoben s monumentálním 
obsazením oltářů a svátečně osvětlen, oku lahodila harmonie všeho pěkného a svatého, 
návštěvník byl dojat vší tou neokázalou nádherou a slavnostní chvílí, kdy za účasti 
maltézských rytířů, převora strážnického kláštera piaristů, současným duchovním kostela a 
jiných, mši celebroval opat strahovského kláštera, vzácná to návštěva na tento slavný den 
výročí Narození P.Marie. Mše pokračovala vynikajícím pěveckým prohlasem velké pěvkyně, 
kázání přímo předurčovalo napravení hříšníka, ano, Bohu vzdávat díky za každé ráno, které se 
probudíme! Odcházela jsem s pevným předsevzetím, ano, Bůh nás vede k sobě svými 
cestami, i svého syna obětoval pro lásku k člověku – Bůh věčný Cíl  a věčná Láska!! Pak po 
mši jsme se odebrali k zámku, kde nás přivítal hrabě Černín s chotí a služebnictvem. Řeč 
hraběte Černína se opírala o historii jeho rodu v zámku kosmonoském. Zástup naslouchajících 
byl nadšen a potěšen řečí, historickými kroji probleskoval soudobý oděv přihlížejících, kočár 
se ržajícími a vzpínajícími se koňmi v rukou kočího čekal, aby v průvodu nás všech se 
přemístil hrabě Černín a ostatní sloužící do loretského místa oslav. Sláva nebrala konce, 



průvod putoval k Loretě a já se odebrala už domů. Nesla jsem si v duši krásný pocit z toho 
všeho nevšedního dne, usínala jsem s myšlenkou na všecky ty nezapomenutelné dojmy ze 
soboty 8. září 2007 v Kosmonosích. 

Marie Ritterová 
 

 

 
Mé výlety za hmyzem. 

 
V sobotu 8. září jsem navštívil velmi oblíbenou burzu v Pardubicích. Díky svému 

známému panu Kunstovi z Benátek nad Jizerou, který mě odvezl svou Felicií jsem měl 
možnost těšit se z nádhery brouků a motýlů. Vstával jsem tento den velmi brzy, před čtvrtou 
hodinou ranní a potom jsem jel do Benátek, kde pan Kunst bydlí. Před každou burzou jsem 
nedočkavý a s napětím očekávám prožitky ze světa hmyzu a také setkání se známými 
entomology. Pardubická burza je daleko levnější, protože je daleko nižší cena za pronájem 
kulturáku a taktéž stolů.  

 
Toto setkání sběratelů hmyzu navštěvují především našinci a slovenští i polští 

entomologové. Zde jsem si koupil entomologické krabice na brouky, špendlíky, octový ether 
a štítky na nalepení brouků. Na burze bylo k vidění obrovské množství nádherných barevných 
motýlů z celého světa. Já si také koupil s velkou slevou na vypreparování překrásné australské 
roháče Muelleri. Ti jsou zlato- červeno-zelení se silným kovovým leskem. Žijí v pobřežních 
pralesích australského Quislendu. Ti ve mně vzbuzují úctu se svou nádherou, i když mám 
v životě problémy, tak jako by se to stíralo to pozemské utrpení.  

 
Před polednem jsme se vraceli. Ale než jsme odjeli, tak jsem ztratil orientaci a nemohl 

naše auto nalézt. Díky tomu, že pan Kunst vystoupil z vozu tak jsem ho našel. Chvíli jsem 
trpěl strachem, že mně ujeli. Ale nakonec vše dobře dopadlo a já byl spokojen z příjemně 
prožitého dne.  
 
 

  Roman Kurian 
 
 
 

Z REGIONU 
 
Předseda představenstva automobilky Škoda Auto pan Detlef Wittig (v srpnu jmenovaný v 
pořadí 10. čestným občanem města po roce 1989) v této funkci končí a chystá se věnovat 
nové roli poradce představenstva koncernu Volkswagen. Jeho nástupcem se od 1. října stal 
dosavadní člen představenstva Volkswagenu pan Reinhard Jung (56 let). Svoji sociální 
zodpovědnost naplňuje Škoda Auto v celé řadě sociálních a charitativních projektů. 
 
 * * * 
 
V přízemí v budově záchranné služby v Laurinově ulici číslo 333 připravuje Oblastní 
nemocnice Mladá Boleslav novou zubní pohotovost. Nová zubní pohotovost bude mít 
samostatný vchod a její čekárna bude společná ještě s Lékařskou službou první pomoci. 
Rekonstrukční práce si proto na čas vynutily přemístění právě lékařské pohotovosti do hlavní 



budovy nemocnice. Klienti ji najdou v obvyklých časech v přízemí - v ambulanci interního 
oddělení. 
 
MAGISTRÁT UPOZORŇUJE 
 
Lidé, kteří mají starší občanské průkazy vydané do konce roku 1998, by měli co nejdříve 
navštívit magistrát v Mladé Boleslavi a zažádat o jejich výměnu. Těmto průkazům bez 
strojově čitelných údajů totiž koncem roku vyprší platnost. Výměna by se měla provést 
nejpozději do 30. listopadu 2007. (Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy 
s vyznačenou platností „bez omezení“, to se ovšem netýká průkazů občanů narozených před 
1. lednem 1936.) 
Výměna je bezplatná, pokuta při používání neplatného průkazu může být ovšem vysoká. 

- red - 
Zdroj: Pavel Šubrt, Oficiální stránky statutárního města Ml. Boleslavi 

 
 

Do Schengenu nespěchat – radí Benjamin Kuras 
 
Zamítnutí členství evropského Východu v Schengenské dohodě je sice možná ze strany 

starých členů míněno jako sebeobrana před levnými pracovníky a jako takové by samozřejmě 
bylo nefér a ponižující. Jenže ono se to dá obrátit naruby a radovat se, že Čechy to odmítnutí 
uchránilo před něčím daleko horším, čeho si ještě nejsou vědomi. Totiž – paradoxně – před 
nekontrolovaným vstupem nežádoucích lidí ze Západu. 

Celá pointa Schengenské dohody je ta, že mezi hranicemi členských států se neprovádí – 
nesmí provádět – žádná hraniční kontrola. Český stát by jí ztratil právo kohokoli přijíždějícího 
z EU žádat o předložení pasu. Hraniční kontrola v Schengenu neexistuje, jak si může každý 
ověřit průjezdem hraničních přechodů třebas Německo-Francie-Benelux. A tak se neubráníte 
invazi statisíců imigrantů z přelidněných západoevropských měst. Hodně jich bude 
zfanatizovaných nenávistí ke všemu, co je vám drahé, hezký počet z nich budou vycvičení 
teroristé. Jednoduše k vám ze Západu „přetečou“ a nebudete tomu moct zabránit. Přesně to na 
vás EU dřív či později chystá. Společné, jednotné a centrální řešení „migračních toků“ tomu 
říká evropská ústava, kterou dříve či později, v nějaké formě, Evropa nastolí. Chtějí to nejen 
Chirac, Prodi a Merkelová, nýbrž už i Sarkozi. 

Zatím vás tedy odložili o dalších pár let. Buďte jim za to vděční. Mezitím si Schengen a 
jeho účinky dobře prostudujte. A až vám jej někdy nabídnou, s poděkováním jej odložte vy. 
Alespoň do té doby, než se Evropská unie rozhodne, zda chce být demokracií nebo kalifátem.  

 
Autor je exilový filosof a publicista. Vystupuje jako břitký kritik bruselské byrokracie, 
zastává spíše pravicové názory. Své myšlenky publikoval v několika knihách, např. „Evropa 
snů a skutečnosti“ a rovněž v českém tisku (MF Dnes a jiné). Myšlenky z tohoto článku byly 
publikovány v minulých letech, kdy bylo přistoupení ČR k Schengenské dohodě ještě 
odloženo. 

- red – 
 
 

* * * 
 

Zajímavé odkazy pro práci s internetem 
 

Chcete luštit SUDUKU? Poslouží Vám server 



http://sudokuonline.cz/
 

Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
(nás podporuje dotací) 
 

http://www.mpsv.cz/cs/
 

Oficiální stránky města Kosmonos: 
http://www.kosmonosy.cz/

 
A neoficiální stránky vydává jeden kosmonoský občan 

http://nasekosmonosy.blog.cz/
 
A když nevíte, jak si najít další, spolehlivou pomoc Vám poskytne 

http://www.seznam.cz/
Do modrého rámečku stačí zadat klíčové slovo, stisknout tlačítko „Hledat“ a získáte všechny 
potřebné odkazy. Lze využít i hesla katalogu, tedy např. : Jízdní řády, Denní tisk, Kultura … 
 
Zlomte vaz při surfování! 

- k- 
 

Otiskujeme řešení úlohy ze srpna – i nyní jsme dali přednost slovenskému originálu: 
 

Riešenie logickej úlohy z augusta 
 

Víťazka uvažovala takto: „Je len jeden pár červených náušníc. Keby som ich mala 
ja, ostatné by to ihneď videli a vedeli by, že pre nich mohli zvýšiť len biele a už 
by to povedali. Ale ani jedna nepovedala ani slovo. Preto nemôžem mať červené 
náušnice, len biele.“ 

 
* * * 

 
 
 
A JEŠTĚ Z REGIONU 
 
Nejen mimoboleslavští si občas pletou bývalého proslulého automobilového Svatopluka 
Kvaizara a bývalého primátora Svatopluka Kvaizara (dnes již jen řadového člena městského 
zastupitelstva). Nejde o tutéž osobu ani o náhodnou shodu jmen – jmenovaní pánové jsou 
bratranci. 
 
Vysvětlující článek se společnou fotografií obou pánů přinesl měsíčník statutárního města 
Mladé Boleslavi „Boleslavan“ ve svém čísle za září. Ten a další zajímavé informace najdete 
na internetu: 
 

www.mb-net.cz
 

- red - 
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 Rukavice (úloha z kombinatoriky) 
V škatuli sú rukavice potrebné na zostavenie 20 bielych a 20 čiernych párov. Koľko kusov na 
pravú a koľko na ľavú ruku treba z nich potme vybrať, aby sme z týchto kusov mohli 
zostaviť: 
 

a) 1 pár 
b) 1 pár bielych 
c) 2 páry 
d) 2 páry bielych 
e) 2 páry rovnakej farby 
f) 2 páry rôznej farby 
g) 4 páry čiernych 
h) 6 párov rovnakej farby 
i) 5 párov 
j) 4 páry bielych a 6 párov čiernych rukavíc. 
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