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Láska dokáže být nekonečně dlouhá, jako nit, 
ale dá se i lehce přetrhnout. 

 
neznámý autor 
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Ohlédnutí za minulým rokem a valnou hromadou 
 
Lednové klubové setkání už tradičně věnujeme bilanci minulého roku a 

volbě funkcionářů pobočky. Výhodou je, že starý rok je ještě v čerstvé 
paměti. Nevýhodou je, že mnohým z nás se do zimy nechce a že tedy 
valná hromada (respektive její úvodní zasedání) moc valná nebývá. 7. 1. 
2012 jsme se sešli v nebývale početném složení. Zato bohužel našeho 
starého přítele Lojzu, který nelitoval náročné cesty až z Jablonce, potkala 
– nedaleko od klubovny nehoda – že upadl a zranil se. Odvezla ho 
záchranka (díky pár pohotovým a dobrým lidem, kteří zasáhli, byla sanitka 
na místě nehody už dříve, než jsme mu přišli my sami na pomoc). Starosti 
organizačně administrativní musely stranou a bylo nutné zajistit – po 
ošetření v nemocnici – transport Lojzy do klubu a pak také na nádraží. Ač 
nejsem zrovna dobrý šofér, ujal jsem se toho a snad i dobře. 

Vše, co jsme měli projednat, jsme nakonec projednali. Složení rady 
pobočky a dalších orgánů (tedy i naší redakční rady) zůstává beze změny i 
pro další období. Nazmar nepřišla ani nucená pauza, protože byla 
věnována neformální debatě (ta je leckdy užitečnější než oficiální 
schůzování). Ve zprávě o činnosti jsme se zabývali novými věcmi – 
například navázáním užitečných kontaktů se středočeskou organizací 
Národní rady zdravotně postižených. Jinak ale minulý rok pro nás nebyl 
lehký. Byly starosti s penězi a budou zřejmě i nadále. Lojzova nehoda mě 
ale opakovaně přesvědčila, že žádné úřední starosti nejsou zase tak vážné, 
jako když má akutní potíže se zdravím konkrétní člověk, navíc starý 
kamarád. Lojza pro nás totiž vždycky obětoval více, než jsme mu byli 
schopni dát. A totéž platí i o dalším jabloneckém „přespolním“ členu, 
panu Jirkovi. A právě kvůli takovým dobrým přátelům stojí za to, 
abychom v práci pokračovali. 

Využívám příležitosti a děkuji paní prim. MUDr. Zd. Stegerové a 
páteru Kamilu Škodovi za jejich – vesměs souhlasná a povzbudivá – 
stanoviska k naší výroční zprávě. A ing. Martině Přibylové za připomínky. 

 
Jan Bázler, předseda 
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JEŠTĚ Z REGIONU 
 

Infocentrum (součást organizace Kultura města Mladá Boleslav, a.s., a 
také stálý odběratel našeho časopisu) se od 6. 1. 2012 vrátilo do 
renovovaných prostor na obvyklé adrese: Železná 107. Vchod má nyní 
přímo z náměstí Míru. Otevřeno je: Po až Pá 8-17, So 9-12. 

Spokojenost (nebo nespokojenost) s novou podobou Infocentra můžete 
vyjádřit elektronicky na oficiálních webových stránkách města Mladé 
Boleslavi. 

http://www.mb-net.cz/ 
– red – 

* * * 
 

PRO PACIENTY 
 
Ordinační doba prim. MUDr. P. Mistolera v psychiatrické ambulanci 
Jičínská 1139 je nyní pouze v pondělí, 10:00 – 14:00. 

– red – 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z prosince 

1.   c5xb6!   
1. … Jxb6,Jc5  2. Ve8  mat 
1. … Je5  2. Dxc8 mat 
1. … Jf6  2. Dc5  mat 
1. … Ve6  2. Jxe6 mat 
1. … jiný tah věží z g6 2. Ve8  mat 

 
Autorem nové úlohy je Arkadij Plostak, Minsk, tehdy SSSR dnes 
Bělorusko. 

Vybral –MV– 

http://www.mb-net.cz/
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Naše třídní 

Dle vlastních zkušeností si dovoluji usoudit, že většina studentů, ať 
mladších či starších, je se svými třídními profesory nespokojena. Důvodů 
je mnoho. Každý jsme jiný. 

Jak by podle mne měl vypadat ideální profesor? Především by to měl 
být muž, ve věku okolo padesáti a více let. Důvod je prostý. Starší lidé na 
mě působí uklidňujícím dojmem a myslím, že by bylo fajn mít na 
vyučování takového pohodového staříka. 

Co se týče vzhledu, představovala bych si pána menší postavy, který by 
nijak výrazně nevyčníval z davu, postavu by měl s menším sklonem 
k nadváze, ale ne moc, aby to nebudilo výsměch. Barva očí by mohla být 
čokoládově hnědá, což by působilo něžně. Vlasy tmavé, mírně 
prošedivělé. Jméno bych vybrala typicky české, nenáročné na vyslovení. 
Tento muž by měl mít značnou aktivitu a respekt, ale milou tvář. 

Mezi vlastnosti tohoto staříka by určitě měla patřit trpělivost. Každý 
občas něco zapomene. Z toho důvodu měl by vyučující mít pro své 
studenty pochopení. 

Omluvenky jsou často po letech na srazech třídy vtipy. To když 
v jednom školním roce žák František třikrát pochoval babičku. 

Pan učitel by měl být laskavý, čas od času udělovat motivační jedničky 
a neměl by šetřit pochvalami. Další jeho milou vlastností by měla být 
naslouchavost. Přestávky jsou krátké a mladí lidé upovídaní. Měl by mít 
porozumění pro moderní technologie a zřídka kdy by mohl přehlédnout 
nějakou vymoženost, ležícím nám na stole. Měl by brát v potaz názory 
jiných a občas odpustit nějaký test, či zkoušení. Pod jeho vedením bychom 
měli být kulturně vzdělaní. Občasné návštěvy kin a divadel by užíval 
každý z nás. A v neposlední řadě by měl myslet na náš vývin a 
příležitostně upéct něco dobrého!! 

Myslím si, že takového člověka bych nenalezla. Je to „ kantor ideál.“ 
Každý z profesorů má svá pravidla a měřítka, kterými hodnotí své žáky. I 
přesto, že vzhledově naše paní profesorka třídní neodpovídá ani jednomu 
z bodů mého popisu, tak mohu říci, že je jednou z nejlepších profesorů na 
škole. Je přísná, ale když je třeba, umí pomoci. 

Iva – 16 let 
vnučka Jarky Zvěřinové 
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ANTIPŠTROS aneb o systému 
S únorem přišly mrazy, které hubí ptáky, zvěř i lidi. Začala jsem 

marodit podivně, ale komplikovaně a kontakty se zdravotnictvím mě 
inspirují k častým úvahám o systému. 

Havrani, kteří se živí zrnky špatných zpráv, se hladu bát nemusejí. 
Zdroje úspor, které volí státní správa, už začínají být skoro neuvěřitelné. 
Peníze jí mají přinést poplatky z pokerových a mariášových turnajů 
(karetní hry tříbí logické myšlení), z tombol na vesnických bálech, 
konkurenceschopnost českých vinařů poklesne zavedením spotřební daně 
z vína (a stát tím získá dvě miliardy). Pod záminkou dostatečné kvality 
dojde ke zvýšení nákladů výcviku vodicích psů, ruší se slevy seniorů při 
cestování vlakem a matky samoživitelky pečující o postižené dítě 
dostanou na sociálních dávkách o několik tisíc korun méně. Pražští senioři 
zápasící s výší nájemného, začínají v marketech krást základní potraviny 
(zatím prý jen jednotlivci). Supermanažer v čele ministerstva zdravotnictví 
poukázal na velké plýtvání léky a rád by zavedl dělené vydávání větších 
balení léků. Pro koho?  Pro chronické pacienty, odkázané na své léky až 
do dna krabičky? Pro venkovany, vzdálené od nejbližší lékárny 10 
kilometrů autobusem, který jezdí dvakrát denně? Často pochybuji o tom, 
jestli je pan ministr vůbec lékař se zkušeností každodenní péče …Během 
zimy už umrzlo deset lidí bez domova. A v prvním měsíci po reformě 
výplaty sociálních dávek kolabovaly na Úřadech práce kompjútry, klienti i 
úřednictvo. Pan ministr Drábek se ohradil, že nic nekolabuje a že si svoji 
věc obhájí. Doufejme. 

Na systémech se ovšem pilně pracuje dál, to vidím u nás v Praze. Dobře 
je to vidět právě na přístupu radnic k bezdomovcům, z prohlášení 
pražských představitelů je mi úzko. Pražské zastupitelstvo zrušilo komisi 
pro plánování sociálních služeb a na posledním zasedání „naší“ pracovní 
komise pro duševně nemocné zazníval mezi řádky názor, že Magistrát 
nemůže zasahovat do zdravotní péče. Co bez ní svedou i případně 
perfektně zajištěné sociální služby? 

MPSV realizuje pilotní projekt vedoucí ke zrušení velkých ústavů pro 
postižené, které má ve své správě. Je humanistické (a levnější) vrátit jejich 
obyvatele do komunity – ať se jim to líbí nebo ne. Ne vždycky všechno 
platí absolutně. 
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Zdá se, že pozitivní myšlení nám bude v roce 2012 hodně zapotřebí. A 
tak dnes končím (snad mi Přádovi odpustí, že jim lezu do zelí) alespoň 
zrníčkem humoru. Přijde dědeček do nemocnice na operaci. „Dědečku, 
máte peníze?“ „ Ne, to nemám.“ „Tak buďte zdráv.“ 

I to je o systému. 
Tak buďme zdrávi. 

Martina Přibylová, dz.prima@centrum.cz 
1.2.2012 

 
* * * 

NAPSALI NÁM 
(Níže uvedený text je adresován nejen Janu Bázlerovi, ale nám všem) 
 
Milý Honzo, blíží se únorový klub a ráda bych vyřídila všem srdečné 
pozdravy a vše dobré do nového roku. Vám samozřejmě patří stejné 
blahopřání a navíc děkuji za základní informace o životě klubového 
společenství a vyslovuji Vám osobně uznání za starost a péči o ně. Vím, že 
pro Vás ta odpovědnost není lehká, ale držíte se a snažíte se tu štafetu nést 
dál. V duchu jsem s Vámi.  

Darja Kocábová 
 

* * * 
 

Rada pobočky děkuje 
Krátce před uzávěrkou došly dvě dobré zprávy. Město Mladá Boleslav 

nám přidělilo grant – výše částky je (vezmeme-li v úvahu velký počet 
žadatelů a všeobecnou snahu šetřit) poměrně vysoká. I náš hlavní zdroj 
financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, reagoval pozitivně. I když 
peněz dostaneme zase o trochu méně než loni, není to krácení pro nás 
nikterak tragické a při dobrém hospodaření se s ním budeme umět 
vyrovnat. Hlavně nebudeme muset přecházet do „nouzového režimu“. 

Jménem všech členů pobočky děkujeme voleným zástupcům města a 
úředníkům magistrátu i MPSV za vstřícný postoj. 

Rada pobočky 
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Z REGIONU 
 

ŠKODA je stále atraktivnějším zaměstnavatelem 
 

Více než 1.650 nových pracovních míst v roce 2011 představuje nový 
rekord. Ve firmě v minulém roce (statistika k 31. 12. 2011) pracovalo více 
než 25 800 kmenových zaměstnanců a zaměstnankyň z 37 států pracovalo 
ve firmě ŠKODA. Ve firemním odborném učilišti se připravuje na svoje 
budoucí zaměstnání téměř 900 učňů. ŠKODA Auto Vysokou školu 
v Mladé Boleslavi navštěvuje rovněž více než 900 studentů. Oblast 
personalistiky ŠKODA byla oceněna za projekt chráněných dílen, na němž 
úzce spolupracuje i sesterská organizace FOKUS Mladá Boleslav. 

 
Zdroj: www.skoda-auto.com 

– red – 
 
 

Na městských webových stránkách nás zaujalo … 
 

V rubrice „Napište na radnici“ se ptá pan Václav Vávra (může to být 
ovšem jen nickname, tedy pseudonym) na rekonstrukci Nového parku. Dle 
něj již před volbami to radnice podávala občanům jako hotovou věc. Teď 
se najednou chystají rekonstrukce parku na Komenského náměstí, parku 
na Výstavišti a k tomu ještě i úpravy na Štěpánce. A Nový park stále 
nic?!? 

Odpověď bude zajímat i nás. Zejména kaluž trvale stojící v zatáčce na 
přístupové cestě k naší klubovně nepůsobí dobře – a bohužel nejen na naše 
návštěvníky. 
 

Zdroj: http://www.mb-net.cz/?page=cz,napiste-na-radnici 
 

– red – 
 

mailto:dz.prima@centrum.cz
http://www.skoda-auto.com/
http://www.mb-net.cz/?page=cz,napiste-na-radnici
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Můj největší průšvih ve škole 

 
Navštěvovala jsem třetí ročník Obchodní akademie. Zlobili jsme a 

češtinář začal nečekaně zkoušet. Z literatury, slovenské básníky. Nikdo 
jsme nic neuměli, byli jsme dutí, jak ti bambusové!! 

Přede mnou čtyři děvčata dostala sardel. Když mě profesor vyvolal, 
četla jsem mu za zády ze sešitu. Celá třída ani nedýchala. Dostala jsem za 
jedna a pan profesor chválil, že se jediná učím. Ale hned následující 
hodinu jsem zjistila, v jakém jsem průšvihu! Když někdo něco nevěděl, 
pan profesor zahlaholil: „jediná kdo se učí, je Čížková, povstaňte, máte 
slovo.“ Já se šprtala tři látky dozadu, dvě stávající a čtyři látky dopředu. A 
pan profesor hlaholil, hlaholil…. 

O tom mém podvodu pan profesor věděl, řekl mi to až o maturitním 
večírku. 

A mně do života zbyla chuť psát, hezky psát, s humorem a všechna ta 
psaní prokládat básničkami. 

Díky pane profesore!! 
 
 

Přišla zima ….. 
 
Pod sněhem je strom i cesty, 
závěje na dvorku i v poli, 
pro chudáka vrabčáka a sýkorku, 
pro strnada, pro pěnkavu, 
pro každého ptáčka zpěváčka, 
jak ten mráz štípe a bolí! 
 
Neplačte ptáčkové, pomoc už přichází, 
děti snídani vám nesou na ošatce, 
sypou zrní do zobáčků hladových. 
Koště honem závěj mete, div se světe, 
dlouhou zimu společně přečkáme 
a krásné jaro spolu přivítáme.  

 Jarka Zvěřinová 
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HUMOR 
 
„Marcelko, jak ti dnes dařilo v autoškole?“ ptá se jedna přítelkyně druhé. 
„Skvěle! Zítra to zkusím s otevřenýma očima.“ 
 
Optá se turista dědečka, vyhřívajícího se na zápraží venkovského domku: 
„Prosím vás, jak se dostanu co nejrychleji na nádraží?“ 
,,Okamžik, odvážu psa...“ 
 
Na úřadě se ptá úředník matky deseti dětí: 
„Mají alespoň některá z vašich dětí stejnýho otce?“ 
„Ano,“ na to matka, ,,já myslím,že snad ta dvojčata ...“ 
 
„Prosil bych kilo zelí!“ žádá zákazník v obchodě. 
„A máte na něj něco,“ ptá se prodavač? 
„Ano, chuť!!“ 
 
„Je to hrozné, Vráťo, čekám s tebou dítě! Teď mi nezbývá nic jiného, než 
abych se zabila!“ propadne zoufalství před svým milencem nešťastná 
dívka. 
„Tak jsem se v tobě nezmýlil, miláčku,“odpoví mládenec 
„Vždy jsem věděl, že je na tebe spolehnutí.“ 
 
Mladá udýchaná žena zastaví taxík a vyhrkne k řidiči: 
„Do porodnice!“ 
Taxikář dupne na plyn, ale žena ho uklidňuje: 
„Nemusíte tak pospíchat, já tam jen pracuji.“ 
 
Prodavač vyřídil po delší době reklamaci dětského kočárku. Opravený 
kočárek předává majitelce a pak se ještě zeptá: 
„A jakpak se daří děťátku?“ 
„Děkuji za optání, včera promovalo!“ 
 

Přádovi  
 
 



Naše recenze 
 

Keith Devlin:Jazyk matematiky- jak zviditelnit neviditelné, 
Nakl. Argo a Dokořán, Praha 2002,  váz. 342 str. ISBN 80-86569-09-8, 
80-7203-470-7, cena 350 Kč 

 
Kniha se snaží přiblížit zvídavým čtenářům podstatu matematiky. To je 

dost odvážné, neboť, jak se tvrdí v knize, v roce 1900 bylo možno shrnout 
matematické znalosti do 80 knih, dnes jsou to statisíce. Přesto stojí za to 
přiblížit širší veřejnosti moderní matematiku. Dnes je to u nás stále řidší. 
V nedávné minulosti jsem měl možnost číst knihy Historie čísla π a Velká 
Fermatova věta. 

Autor (profesor na katedře matematiky Stanfordské univerzity) 
prokázal široké znalosti a nesporný literární i popularizační talent. Kniha 
je rozdělena do osmi kapitol, předmluvy a úvodu a rejstříku a barevné 
přílohy. Příjemně mě překvapila forma a vzhled knihy, která je vázaná. 
Úvod patří právem starověké matematice, tedy Pythagorovi, Euklidovi a 
jeho Základům a prvočíslům. Samostatné kapitolky patří zakladatelům 
moderní matematiky Gaussovi a Fermatovi. U něj se zmiňuje o Malé a 
Velké Fermatově větě. Druhá kapitola je o principech uvažování a 
důkazech. Tady myslím autor přestřelil, neboť přeceňuje schopnosti 
čtenářů. Sám jsem učitel matematiky a ani na VŠ jsem neměl základy 
logiky a vysvětlování autora mi připadá dost náročné. Myslím, že pro širší 
veřejnost bude těžko stravitelný hlavně způsob výkladu Aristotelovy 
logiky nebo Booleovy logiky. V podkapitole o Kurtu Gödelovi mohl 
překladatel uvést, že se tento jeden z nejvýznamnějších světových 
matematiků 20. stol. narodil v Brně. Za zajímavou pro mě osobně považuji 
zmínku o matematické lingvistice, o které jsem dosud téměř nic nevěděl. 
Zároveň jsem si potvrdil některé postupy, které jsem používal při 
amatérské analýze časopiseckého textu. Pěkný je naopak výklad 
integrálního počtu a součtu nekonečné řady, trochu naivní mi připadá 
charakteristika inverzní funkce jako funkce, která původní funkci anuluje. 
Když se autor zmiňuje o limitě a Karlu Weierstrassovi a Augustinu 
Cauchymu, měl se také zmínit o nejvýznamnějším českém matematikovi 
Bernardu Bolzanovi, který k rozvoji moderní matematiky v dané oblasti 
významně přispěl. 

 

 
 
V další kapitole o geometrii překladatel v podkapitole o projektivní 

geometrii přeložil pojem, který se v češtině zpravidla překládá jako 
dvojpoměr, jako křížový poměr. Širší veřejnost má zde možnost se 
seznámit s neeukleidovskou geometrii a její historii. V kapitole o teorii 
grup pak používá pojem polynomiální rovnice, který znám ze školy jako 
algebraická rovnice. Nejzajímavější pro mě byla část o topologii, kde 
kromě zmínky o teorii grafů, je také zmíněna teorie uzlů, kterou jsem do té 
doby neznal. Poslední dvě kapitoly jsou o teorii pravděpodobnosti a 
vesmíru potažmo fyzice. Vzhledem k tomu, že nejsem fyzik, byl pro mě 
obtížný výklad teorie elektromagnetického pole a teorie relativity. 

Kniha pomůže zvýšit povědomí širší veřejnosti o matematice u 
vzdělanější části populace a proto je užitečná. Matematika nám dává oči, 
kterými můžeme spatřit to, co by našemu zraku zůstalo jinak skryto, píše 
se na zadní straně obálky knihy. I když autor většinou nejde za hranici 
středoškolského nebo max. vysokoškolského kurzu matematiky, je kniha 
určitě užitečná, protože čtenáře seznamuje s historií jednotlivých 
matematických myšlenek, navíc jsem se řadu věcí z ní dozvěděl, i když 
mám matematické vzdělání. Na kvalitě knihy se podílel i výborný překlad 
Jana Švábenického. Co mně však chybělo, byl seznam použité literatury. 

Kniha nedávno opět vyšla. 
RNDr. Karel Vašíček 

www.mathpublishing.eu 
www.eukleides.cz/store 

 
* * * 

Velké poděkování 
 

S upřímnými díky bych chtěla poděkovat Fokusu za pomoc 
v choulostivé situaci právnické. Jsou to krásní mladí inteligentní lidé se 
srdcem na dlani, jak jsem psala už v roce 2009. Vždy pomohou, když se 
něco nemilého stane, a vždy vše dobře vyřeší. Už mnoho lidí se na ně 
obrátilo a nikdy neodmítli, vždy pomohli. 

Děkuji za všechny ty, kterým bylo pomoženo i za sebe. Velké, velké 
díky a mnoho sil a úspěchů v dalším fungování Fokusu. 

Marie Ritterová 

http://www.mathpublishing.eu/
http://www.eukleides.cz/store
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