
Nový park 1262, Mladá Boleslav
telefon: 326 728 848 E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz

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

i roce 2013

RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o

Bílý dá mat druhým tahem
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Marie Ritterová, Luboš Hluchý
technický redaktor: Jan Bázler

externí spolupracovníci, p

- leden

než postavit sedmipatrovou pagodu.
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Za

poloilegálních podmínkách vzniklo.
nám upadl a poranil 

nemocnici ukázalo, že 

možné, vozil jsem jej k nám do klubu z

v

s

Lojzovu osobnost formovala vedle hluboké a poctivé náboženské víry 

v
povstání neváhali bojovat za naši svobodu se zbraní v ruce. Lojza nesehnul 

– už 
dost staré – klubové setkání, kde byl hostem i jistý místní politik. Lojzova 

aby její udržování stát nezanedbával.

se železnicí. Internet ne
k
politické.
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Náš srde
v

psychiatrická ambulance MUDr. Stegerová s.r.o. (jm

* * *

1. Dc3

Hrozí: 2. Jg7 mat

1. … Vb7 2. Df6 mat
1. … Va7 2. Dc5 mat
1. … Ve5 2. Df3 mat
1. … Vf6 2. Dxa5 mat

Autorem nové úlohy je prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Vybral –MV–
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NAPSALI NÁM

e
pro psychické zdraví). Nová adresa je

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

asistentka

Tel.: +420 777 783 019
e-mail: info@capz.cz
www.capz.cz

(Informace došla již v

* * *

názvem . Budeme fungovat, tak jak 

(596 115 427 resp. 737 403
www.klubmlynek.cz

rok 

S pozdravem
Pavel Pientka, klubmlynek@seznam.cz,

3

Klubku 2012/2), že Lojza do našeho 

z Jablonce k

rád. Lojzo, budeš nám 

Jan Bázler

* * *

INFORMACE Z NÁRODNÍ RADY

2014 budou muset spolky,

té souvislosti, že všechny neziskové organizace 

-

-
- omuje tento stav, ale 

Vzhledem k tomu, že k

koncem roku 2014.
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Do té doby je zcela jisté, že všechny neziskové organizace budou platit 

této novelizaci 

f souvislosti s

registraci zrušit. 

budou moci vykonávat

S pozdravem

* * *

našich 

(1974–

9

Linhartova 243/25,  Kosmonosy

(prostory nad Lékárnou u Zámku Kosmonosy – vchod z pravé strany,
).

Z
.2014.

– 326 323 137, 725 574 574.

www.stegerova.cz.

touto 

MUDr. Martina Stegerová
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REGION

Mladá Boleslav se zapojila do projektu Evropské unie - Program Mládež 
v

ro

- akce Fórum Zdravých 

ti:

3) Doprava (komunikace, parkování, hromadná doprava)

sportovní

atd.)

anketního lístku distribuovaného do všech škol. Vytipované prioritní 

Zdroj a podrobnosti:
http://www.mb-net.cz

-red-
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– kdy bude jmenována vláda, kdo v ní zasedne, 
kd

v

zdravotním postižením –

dobrou 

Vedení MPSV se má ujmout dnešní radní kraj

názor je, že takový trend má své limity, zejména u 
– ale také ve 

financování. 
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, pokusím se po 

ovšem nutné rozlišovat podstatu reformy a její dotování z EU. Podtitulek 

„pokud“, ale „dokud“.)

ovšem jednoduchý rok nepamatuji. 

dz.prima@centrum.cz
8.1. 2014

* * *

P

-red-

7
HUMOR

Husák na kolejích

Jede rychlík z Teplic do Prahy, najednou sjede z kolejí, vjede do pole, 

Strojvedoucí: "No jedu a na jednou vidím - na kolejích leží Gustav 
Hu

Švýcarskej ráno vstane, dá si trochu sýra, zapije sklenkou mléka a jde 

sklenkou vína a jde do parku hrát ty jejich koule.

vody, vezme si francouzský hole a jde makat.

Jasný politik

a vyplatili peníze..." 

Z


