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ročník VII. (2006) 
 
Překonat slabost, v tom je všecko. 

F.X.Šalda 
 

Naše hospodaření v roce 2005 
 
- bylo dobré. Obávali jsme se, že minulý rok bude kritický, protože dotaci 
z ministerstva práce a sociálních věcí se nám získat nepodařilo. Obrátili jsme se na 
Magistrát města Mladé Boleslavi a firmu ŠKODA a.s. s žádostí o pomoc. Oběma 
žádostem bylo laskavě vyhověno a přispěchalo nám na pomoc i město Kosmonosy. 
Získané dotace nebyly samozřejmostí, pomohlo nám dobré jméno, které na 
magistrátu máme, a v případě Škodovky i dobré reference, které na nás poskytli 
přátelé z Fokusu. Výsledek hospodaření za rok 2005 je nakonec výrazně přebytkový. 
Všem jmenovaným institucím jsme zaslali informace o naší činnosti a vyjádřili svůj 
dík. 

Nicméně není důvod k jásotu. Jak se bude vyvíjet situace letos, je dosud velká 
neznámá a naše první informace z krajského úřadu jsou negativní. Můžeme být 
ovšem klidnější, protože našetřené peníze jsou pro nás reservou, kterou letos a 
případně v dalších letech budeme moci využívat. 

Každý člen může hospodaření pobočky ovlivnit disciplinou při placení příspěvků. 
Během valné hromady koloval seznam, jak kdo přispěl na činnost naší pobočky. 
V seznamu byly tentokráte zahrnuty jak řádné členské příspěvky, tak další příspěvky 
vybrané během klubových setkání. Já sám jsem šel příkladem. Výrazně dobří byli 
přespolní členové, Lojza s Jirkou, dále také David. Samozřejmě, i když tento seznam 
nepostihuje všechno. Někteří z našich členů leckdy přinesou do klubu i něco dobrého 
na zub – to v seznamu pochopitelně vyčísleno být nemohlo. Nicméně, poděkování 
patří všem, kdo projevili svou solidaritu. Připomínám, že na loňské valné hromadě 
jsme rozhodli, že i členové, kteří jsou v opravdu vážné sociální tísni, mohou požádat 
o snížení příspěvku na částku čistě symbolickou. 

Pokladnu převzala 23. února paní Nakovová. Je to od ní nemalá oběť pro nás pro 
všechny. Jaké podmínky pro práci ji vytvoříme, to závisí na každém z nás – každý 
totiž může ovlivnit bezproblémový chod financí tím, že dbá na pořádek a plní své 
povinnosti, aniž by musel být upomínán. 

Jak se ukazuje stále více, naším hlavním problémem nejsou peníze, nýbrž lidé. 
Naše členská základna potřebuje posílit. Kamarádům, kteří čtou tento časopis během 
hospitalizace v Kosmonosích nebo v Sadské, kam jej pravidelně doručujeme nebo 
necháváme doručovat, je určena otázka: „Přátelé, nechcete to zkusit u nás?“ 

 
RNDr. Jan Bázler 

předseda pobočky 
 
Naše nejdůležitější výdaje: 
 
Mzdové náklady   18 294,- Kč 



(včetně sociálního pojištění) 
 
Nájem klubovny   12 341,- Kč 
 
Teplo      6 619,25 Kč 
(od nákladů byl odečten dobropis za minulý rok) 
 
Telefon      4 550,- Kč 
 
Elektřina      2 914,- Kč 

 
Carpe diem !! 

 
 Toto oblíbené rčení Římanů plně vyjadřovalo jejich postoj k životu. Užij dne !! 
Má to něco do „sebe“, ale římské stanovisko k životním hodnotám bylo značně 
pod vlivem tehdejší rozmařilé a zhýralé aristokracie. Dále u nich platilo – po nás 
potopa! Rozhodně je žádoucí, aby člověk prožil svůj den plně a vysokým 
nasazením svých schopností a v duchu svého hodnotového žebříčku. Ale také je 
potřeba už odvíjet od kvalitně prožité přítomnosti i alespoň krátký výhled do 
budoucnosti. Římané prožívali hodiny na „doraz“, co dál je už nezajímalo. Učme 
se z historie a budujme si vlastní pevné jistoty i do alespoň krátkého budoucna. Je 
nutný určitý řád v životě jednotlivce i v historii národů. Je dobré, když si umíme 
vychutnat nabízené sousto života do posledního momentu, ale už trochu musíme 
myslet co bude druhý den, co nám přinese. Čekejme ho takový, jaký si ho 
připravíme dnes, teď, aby pro nás platilo - bylo, je a bude! Tíhu minulosti nelze 
odmítnout, ale vyhněme se jejím chybám, zlepšujme své prožití okamžiků a 
připravujme i dobrou budoucnost. Je to určitá determinace hierarchií hodnot, to 
máme každý rozdílné. Uvažujme o tom, získat pro sebe jen ty nejlepší hodnoty, 
dají do našeho života radost, smysl a pocit dobře prožitých chvil a obohatí naši 
duši a psychiku o vše krásné!! 

 
   Marie Ritterová 

ZE SPORTU 
 

Fotbal: Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:1 
 

26.února večer Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava na domácím hřišti 2:1 
(stav v poločase 1:0). Góly zaznamenali Matějovský (trestný kop za faul Besty na Kuliče), 
Vaculík, za Ostravu snížil Magera. Červenou kartou byl na konci zápasu potrestán ostravský 
Hoffman, někdejší hráč Ml. Boleslavi. Boleslav má proti mužstvům z čela tabulky o 2 zápasy 
méně (nehrálo se v Jihlavě a Blšanech), přesto je po zápase s Baníkem dokonce na 5. místě 
tabulky! Příště se bude hrát 5. března v Teplicích. 

 
Před zápasem byla slavnostně otevřena dokončená jižní tribuna, kam zatím 

směli jen diváci, ale interiér s kancelářemi klubu a zázemím nejen pro fotbal, ale i pro 
domácí atlety, se dokončoval přes zimu. Předseda představenstva Škodovky, pan 
Detlef Wittig projevil zájem zvýšit sponzorský příspěvek: „Když je Boleslav na 6. 
místě české ligy a Wolfsburg (sídlo automobilky VW - pozn. red.) na 13. místě 



bundesligy, tak se musíme zamyslet nad podporou mladoboleslavského fotbalu, aby 
se dostal do evropských pohárů.“ 

 
-red-, zdroj: Internet 

 
* * * 

 
ŠKODA AUTO a.s. vystavuje nový vůz Roomster 

na mezinárodním autosalonu v Ženevě 
od 28. února do 12.března. 

 
Škoda Auto otevřela 

první chráněné pracoviště pro 66 lidí 
 

Kvalita a kvantita práce poměrně dlouho převažovaly v personálních prioritách ve 
Škodě Auto. Politika největší české firmy se ale během vývoje mění, až došla ke 
zcela něčemu novému. Nový člen představenstva Martin Jahn (1. 2. 2006 se ujal 
funkce člena představenstva odpovědného za personalistiku a vztahy s veřejnými 
institucemi, dříve zastával funkci generálního ředitele vládní agentury Czechinvest a 
posléze působil ve vládě ČR jako místopředseda vlády a ministr pro ekonomiku) a 
předseda odborů KOVO Jaroslav Povšík 22.2. přestřihli pásku, a slavnostně tak 
otevřeli první chráněné pracoviště ve Škodě Auto. 

 
Automobilka Škoda Auto ukázala novou cestu sociální politiky. Otevřela totiž svoje 
první chráněné pracoviště pro 66 zaměstnanců, kteří z různých rodinných i 
zdravotních důvodů nemohou vykonávat svoji dosavadní práci. Člen představenstva 
Martin Jahn uvedl, že je to pouze první krok v novém systémovém řešení těchto 
sociálních problémů. Firma podle něj bude postupně otevírat i další podobná 
pracoviště, kde by v budoucnu mohly pracovat až stovky lidí. Na novém pracovišti 
budou například samoživitelé či lidé se změněnou pracovní schopností balit drobné 
díly pro montáže škodovek v zahraničí a další méně namáhavé práce. Postupně by 
tam mělo pracovat v každé směně 33 lidí. Provoz bude dvousměnný. 

 
„Je to systémové řešení, které potvrzuje určitý sociální odpovědný přístup firmy 

Škoda ke svým zaměstnancům, přestože samozřejmě jsme tlačeni potřebou růstu 
efektivity práce. Nicméně to neznamená, že lidé, kteří dočasně nemohou svoji práci 
vykonávat, půjdou na ulici. Budeme se snažit o ně postarat,“ řekl Jahn.  

 
Zkušební provoz pracoviště, jejíž vznik vítají i odboráři, se rozjede v březnu. 

Podle Jahna je vznik podobných pracovišť komplikovaný a musí být postupný, aby 
nebyla narušena výroba. Na rozdíl od veřejně přístupných chráněných dílen budou 
pracoviště ve Škodě určena pouze pro zaměstnance firmy. 
 

-red- 
Zdroj: 23.2.2006  Boleslavský deník   

 
 

* * * 



Více informací o ŠKOA AUTO a.s.: 
 

http://www.skoda-auto.cz/ 
Kontakty na prodejce ŠKODA: 
 

http://prodejce.skoda-auto.cz 
 
Více informací o statutárním městu Mladé Boleslavi: 
 

http://www.mb-net.cz 
 

 
Devatero rad proti stresu. 

 
 

První.  Ve zdravém těle zdravý duch. Při sportu se vyplaví endorfin, problémy jsou 
poloviční, je to příliv energie na těle i na duchu. 

 
Druhá.  Pozitivní nálada je elixírem štěstí. Kdo se poučí z nezdaru je na tom lépe než 

ten, kdo se topí ve smutku. 
 
Třetí.   Vztek je zabijákem dlouhého života! 
 
Čtvrtá.  Láska a vztahy stimulují mozek. Důležité jsou i vztahy přátelské. 
  
Pátá.   Kdo se přizpůsobí, vyhraje! 
 
Šestá.  Dostatek přirozeného sebevědomí a sebeúcty. 
  
Sedmá.  Optimální poměr práce a odpočinku. Pracovní aktivita stimuluje, odpočinek 

regeneruje. 
  
Osmá.  Ať mozek nezahálí! Ti s vyšší inteligencí a ti, co se po celý život vzdělávají 

jsou na tom lépe! 
 
Devátá.  Vlastní metody proti stresu. 
 
 

D. Mišun, M. Ritterová, 
Zdroj Lidové noviny, 24. 1. 2006 

 
 
 
 

TROCHA DRSNÉHO A POČÍTAČOVÉHO HUMORU 
 
Pacient: „Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí.“ 
Doktor: „S trochou štěstí můžete mít oboje.“ 



 
U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: "Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale 
ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích!"  
"Pamatuj synu, nesesmilníš!" 
"Kdepak velebnosti, NEZABIJEŠ !" 
 
Tisková zpráva z Microsoftu: Dva studenti elektrotechniky si prohlížejí na internetu v 
katalogu harddisky. A jeden říká: "Ten 1,2 GB se mi líbí!" "Tak zmáčkni download a 
stáhnem si ho." 
 
Slyšeli jste o křišťálové kouli od Microsoftu? 
Zeptejte se jí na něco a ona odpoví: "Nelze odpovědět. Přidejte 20 MB RAM a zkuste 
to znova" 
 
Popis rozhovoru mezi Pentiem a Motorolou. 
Motorola (rozvláčně): Kolik je 2 x 2? Pentium (rychle): 8. 
Motorola (rozvláčně): To je přece špatně. 2 x 2 jsou přece 4. 
Pentium (rychle): Špatně, ale rychle 
 
Co se stane s programátory, když zemřou? - Jsou dealokováni? - Stanou se jejich 
hodnoty nedefinovanými? - Budou reinicializováni? - Jsou přesunuti na jinou adresu? 
- Jsou jejich systémové zdroje uvolněny? 
 
Proč je pentium doopravdy rychlejší než 486? Protože 486 výsledky počítá, kdežto 
Pentium je odhaduje 
 
Zákazník v supermarketu vyložil na pult svůj nákup - deset konzerv pro psy a dvě 
láhve Whisky. Pokladní nákup prohlédla a řekla: 
"Á, pán má doma asi doma skotského teriéra, že?" 
 
Číšník se ptá hosta: 
Máte prázdnou sklenici, mám vám přinést další? 
A co budu dělat se dvěmi prázdnými sklenicemi? 
 
Host:"Copak byste mi poradil dobrého, pane vrchní?" 
Číšník:"Protější restauraci." 
 
 
 
... A PÁR POLICEJNÍCH 
 
Železničář na policajty: 'Co mi tu běháte po trati?!'  
a policajt: 'Kdo je u vás potrat, my běžíme k rychlíku!' 
a železničář: 'Kdo je u vás krychlík!!' 
 
Řidič srazí policistu a na výzvu, aby si vystoupil, odpovídá: 
„Co blbneš, troubo, to si nikdy nehodil vožralej za volantem chrupku?“ 
 
Stojí dva policajti ve frontě na cokoliv a jeden říká: 
"Člověče, já u necítím nohy." 



A druhý přičinlivě: "Tak si čichni k mojim!" 
 
Víte, proč chodí policajti vždy se psem? 
Víc hlav, víc rozumu." 
 

Přádovi 
 
 
 
Naše hudební pořady 
 
- se budou konat ve čtvrtek. Jeden už proběhl 16.2., nejbližší další bude 16.3., začátek 15:30. 
Opět vybereme něco z díla W. A. Mozarta, protože tak velký skladatel si určitě zaslouží, aby 
ve svém jubilejním roce byl připomínán častěji. 
 

Jan Bázler 
 

* * * 
Řešení šachové úlohy z ledna: 

 
1.   Sg4 
 
hrozí  
 
2.   Se6+  Kxe5 
3.  d4  mat 
 
1.  ...  Kc4 
2.  Se2+  Kb3 
3.  Sc4  mat 
 
alternativně 
1.  ...  c5 
2.  De6+  Ke4 
3.  Se2  mat 
 

Zdroj: J. Scheel, Norskschackblad, 1921 
 
 
 
 
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: 1.3.2006 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  



 
Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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