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Filantropie se spokojuje s almužnou, 
dnes však chudý člověk nechce almužnu, 

nýbrž spravedlnost. 
 

 Tomáš Garrigue Masaryk 
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Krajina posmutněla 
přispěchal déšť 
na slunce zapomněla  
mlhou nechala se svést 
 
 
ptáčci létají nízko 
smutek k tobě  
krajino má blízko 
 
 
listí barví se ti lísko 
barví  se i tobě buku letní 
i tobě břízo bílá 
ty bílá spanilá 
pod sněhem jsi uhynula 
 

Zuzka 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 
 

2. prosinec 2017 
 

Předvánoční besídka se v naší klubovně konala – po zralé úvaze týmu 
sociální rehabilitace – dvakrát. Ta první hned první sobotu podle tradice 
sobotních klubů, druhá 13. prosince, určená především pro naše 
hospitalizované kamarádky a kamarády. A ukázalo se opět, že toto 
řešení bylo naprosto správné, všichni bychom se do naší klubovny sotva 
vměstnali. Tolik na úvod a nyní již přikročím k akci 2. prosince. 

Kdo pozorně poslouchal dřívější výklady o adventu například otce 
Kamila, měl by si vzpomenout, že v roce, kdy Štědrý den připadne na 
neděli, trvá advent jen tři týdny a to se právě nyní stalo. Bohužel, 
pozvaní duchovní tentokráte nemohli ani jeden mezi nás přijít. Přesto 
jsme si i letos připomněli, že Vánoce jsou – ať se to komukoliv nelíbí – 
svátky křesťanské. Několik vybraných čtení z Bible obstaral (ač vlastně 
také host) Tomáš Adam. 

Rádi jsme uviděli přátele, kteří k nám zavítají většinou jen 
příležitostně, například Jirku, který letos marodil se zlomenou rukou. 
Proto se nám už i omlouval, že kvůli rozmarům počasí nebude riskovat 
nový úraz na cestě z Neratovic, ale nakonec nás překvapil a přece jen 
přijel. Jirka (ten z Mělníka) zase přivezl několik výborných polárkových 
dortů, takže jsme si mohli po vydatné polévce, nad jejíž přípravou bděla 
Lenka, a dalším občerstvení, nakonec zamlsat něco ledově studeného. 
Rovněž nesmím zapomenout na dalšího důležitého hosta, paní 
Hejnovou. 

Už dva roky pod vedením FOKUSu máme tedy za sebou a uteklo to 
jako voda. Důležité je, aby pro FOKUS nebyla přínosem jen naše 
klubovna (kterou jsme přinesli tak trochu jako věno), ale i my sami svojí 
aktivitou. 

Jan Bázler 
nejen jako kronikář 

důležitý dodatek je na následující straně 
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P.S.: Termíny sobotních, jak jsme také říkávali, velkých klubů budou 
většinou první soboty v měsíci, ale pozor – budou i výjimky. 

Takže 3. února, 3. března a 7. dubna to bude první sobota v měsíci. 
7. duben bude (s mírným opožděním) klub velikonoční. 1. a 8. květen 
letos připadnou na úterý, prodloužené víkendy jsou dost dobrý důvod, 
aby se květnový klub konal až 12. května. Já sám k tomu mám také 
důvod, protože tento den oslavíme moje kulaté jubileum. Červnový klub 
přichází v úvahu 2. 6. nebo 9. 6., podřídíme se našim hostitelům 
v Línech, co jim bude lépe vyhovovat. Změna termínů i programu 
zůstává vyhrazena. 

Program upřesníme, sledujte nástěnku a neboje se zeptat se a hlavně, 
nenechte si jen pro sebe nápady, co bychom mohli dělat. Třeba 
vymyslíme něco úplně nového. Z toho se osvědčilo, počítáme, že 
bychom opět mohli vyrazit na Valečov (s opékáním buřtů). Výlet na 
Kuks zařadíme nejspíše na září, abychom nebyli omezováni návalem 
turistů během jara nebo léta. 
 

* * * 
DOŠLO PO UZÁVĚRCE 
 

Na Gregorově farmě 
tam chovají koně, 
jsou to koně plnokrevníci, 
radost sednou na ně. 
 
Z koňského hřbetu 
je svět mnohem hezčí, 
je to něco jiného 
nežli chodit pěšky.  
 
Přejeme všem koníčkům 
ještě hodně let, 
aby dětem i dospělým 
mohli radost přinášet. 
 
K listopadovému hiporehabilitačnímu pobytu v Netolicích se vrátila 

Eva Horáková 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 

 
Onehdy jsem zase jednou potkal Tři krále; byli však jenom dva, a ten 

větší z nich byl jako za groš kudla. Přesto neochvějně zpívali u každých 
dveří. „My tři krále, my jdeme k vám.“ Kdyby spustili „My dva krále, 
my jdeme k vám“, byli by sice měli pravdu, ale přestali by být pravými 
tříkrálovými králi a nikdo by jim nevěřil, že nám nesou „štěstí, zdraví“ a 
nedal by jim ani findu. A poslouchejte, kluci, my velcí to děláme zrovna 
tak; zpíváme ve svých politických koledách „My, většina národa“, nebo 
„My, zemědělci“, nebo „My, pracující vrstvy“ a podobně. Kdybychom 
po pravdě zpívali „My, sekretariát partaje“, nebo „My, užší výkonný 
výbor“, nebo něco podobného, ztratila by naše koleda všechnu tajemnou 
moc a nikdo by nám ani za findu kreditu. 

-k- 
Karel Čapek, Kalendář 

Spisy sv. XII), Čs. spisovatel 1983, Praha, str. 235-6 
 

* * * 
REGION 

Otevřený dopis pedagogů Základní umělecké školy Mladá Boleslav 
k Večerním adventním trhům 2017 

Vážení představitelé města Mladé Boleslavi, milí spoluobčané, 

rádi bychom se jako učitelé Základní umělecké školy vyslovili 
k letošnímu pojetí Večerních adventních trhů v prostoru parku 
Výstaviště.  Oceňujeme snahu a jistě velké úsilí radních při přípravě a 
realizaci této a dalších akcí, jejichž jedním z cílů je pozdvihnout 
kulturní a společenský život v našem městě, přesto považujeme za 
důležité sdělit náš názor, možná doporučení do budoucnosti. 

Jako pedagogové výchovně vzdělávací instituce máme zájem na 
výchově mladé generace k estetickému cítění, skromnosti, 
nekonzumnímu způsobu života a úctě k tradicím. Jsme přesvědčeni, že 
současné pojetí adventních trhů je v mnohém v rozporu s těmito cíli. 
Výzdoba prostoru parku Výstaviště (a nejen tohoto místa v našem 
městě) působí v celkovém vyznění podbízivě a nevkusně a to zejména 
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proto, že jí chybí citlivá koncepce, přiměřenost a respekt k pravému 
smyslu její existence. Přemíra bezmyšlenkovitě rozvěšených barevných 
světel po stromech a keřích, propojení adventu s ruským kolem a 
obrovským kýčovitým kolotočem v sousedství architektonického 
skvostu, kterým je budova mladoboleslavského divadla, v nás vzbuzují 
pocity absurdnosti a bezduchého hýření. Ztišení, půvab, hloubka či 
krása jsou spolu s dalšími atributy adventního času ohrožovány 
spotřebním a zábavním průmyslem. 

Nejsme nijak zaujatí vůči snahám zkvalitnit společenský život našeho 
města a nebráníme se inovativním přístupům, jak toho docílit. 
Apelujeme nyní pouze na úctu k uměleckým a duchovním hodnotám, 
které se z naší společnosti vytrácejí. V této souvislosti zmiňujeme také 
letošní ročník Adventního dřevosochání, který se konal v sobotu 
2. prosince před hlavním vchodem Městského divadla v bezprostřední 
blízkosti parku Výstaviště. Hlavní náplní této akce byla možnost vidět 
autentickou výrobu soch do Betléma instalovaného před divadlem. Jde 
tedy o jedinečnou příležitost sledovat umělce při práci. S politováním 
konstatujeme, že tato akce „vyzněla do prázdna“, stejně jako vystoupení 
našeho pěveckého sboru před Betlémem. 

Výše uvedené argumenty a naprosto jednotný postoj pedagogů ZUŠ 
jsou i důvodem, proč se žáci naší školy nezúčastní vystoupení na 
Večerních adventních trzích. Toto rozhodnutí neděláme v duchu 
nepřátelství vůči radním našeho města ani vůči jeho občanům. Naopak 
s nadějí vyhlížíme hojnou a vstřícnou uměleckou spolupráci. 

S přáním klidného a opravdového adventu pedagogický sbor ZUŠ 
Mladá Boleslav. 

Ing. Jana Mlčochová 
ředitelka ZUŠ Mladá Boleslav 

V Mladé Boleslavi dne 5. 12. 2017 

Adresováno vedení města, představitelům kulturních institucí města, 
školám a školským zařízením, regionálním médiím. 

Zdroj: http://www.zusmb.cz/homepage/show/168 
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DALŠÍ ZPRÁVY Z REGIONU 
 
Počet klientů záchytky v Mladé Boleslavi v roce 2017 klesl. Bohužel ne 
vždy jsou klienti ochotni či schopni částku 3000 Kč za „nocleh“ 
zaplatit. Celkem lidé na záchytce dluží 2,7 milionů korun. Na provoz 
protialkoholní záchytné stanice pravidelně doplácí ze svého rozpočtu 
také město Mladá Boleslav. 
 
 
Dopravní policisté vyšetřovali v uplynulém roce na Mladoboleslavsku 
celkem 1 746 nehod, což je o 131 více, než v roce předchozím. 
Nejsmutnější součástí policejní statistiky jsou oběti nehod, na silnicích 
v našem regionu při dopravních nehodách zemřelo 7 osob (dobrou 
zprávou je, že mrtvých oproti roku 2016 ubylo, tehdy zemřelo 11 osob), 
 
 
Když na začátku prosince nalezla šestapadesátiletá žena z Mladé 
Boleslavi v bankomatu v ulici U Stadiónu šest tisíc korun, ještě netušila, 
že to skutečně nebyl její šťastný den. Žena se totiž rozhodla si peníze 
nechat, což se jí nevyplatilo. O pouhý měsíc později totiž byla policisty 
obviněna ze spáchání přečinu zatajení věci.  
Mluvčí policie upozornila, že nalezené věci si nelze přisvojit. Povinností 
každého je nález odevzdat buď přímo majiteli, nebo příslušnému 
městskému úřadu. Nepoctivý nálezce se vystavuje v tom lepším případě 
postihu za přestupek, a když hodnota nalezené věci je vyšší než 5 tisíc 
korun, čelí takový nálezce dokonce postihu za spáchání trestného činu, 
konkrétně přečinu zatajení věci, a hrozí mu vězení až jeden rok. 
 
Lávku přes Klenici, která je hojně využívána především cyklisty, 
zaměstnanci Správy komunikací lávku museli 4. ledna zvednout, 
protože hladiny říčky začala nebezpečné stoupat. Další den ráno ji však 
opět spustili zpět. „Mechanismus lávky je přesně pro tyto případy 
dělaný, lávka tak má za sebou první zkoušku v ostrém provozu a jsem 
moc rád, že obstála," uvedl náměstek primátora Jiří Bouška. 
 

Zdroj, podrobnosti, obrázky a další zprávy www.mb-net.cz 
-red- 
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Azurová 

 
Hluboko po uši v ústavní peci 
řvu jako spráskanej starej lev v kleci 
Bělounký mordičky narvaný v korytě 
pějou svý ohraný ódy komunitě 
na včelí královnu - primášku Lenku 
co umí přikládat polínka zvenku 
Pilulky hedvábný jak prdel miminka 
podává štamgastům líbivá slečinka 
A množství menší než malé radosti 
je radno užívat dle panské libosti 
Na korze poslední morálky cáry 
prodává kurvičce za láry fáry 
poustevník Péťa co drožku cvakne 
zombici brousilce než jí pant sklapne  
Zmámeni zasednem k partičce pokru 
výkupné nemívá odstíny okru 
Napřesrok pojedeš možná i k moři 
můžeš i blafovat, nač křičet hoří 
 
 

Evka 
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HUMOR 

 
Dozvuky Silvestra … 

 
„Můžeš mi říct, kolik je tvojí přítelkyni?“ 
„Pětačtyřicet.“ 
„Cože? Ty blázne, vždyť by mohla být tvoje máma!“ 
„Jo, jo, to by mohla, ale je tvoje.“ 
 
 
Víte, dokdy se ženským říká „mladá paní“? 
Dokud slyší. 
 
 
Matka říká synkovi: 
„Jestli mě budeš pořád zlobit, odvezu tě do Norska a dám ti tam před 

sociálkou na zadek!“ 
 
 
Manželka přijde domů a tam v kuchyni pije kávu cizí žena. 
Začne křičet na manžela. Muž jí povídá: 
„Nekřič na mne, ta paní přišla za tebou.“ 
Manželka odpoví: 
„Za mnou, ty děvkaři? Vždyť ji vůbec neznám! Vymysli si něco 

lepšího!“ 
Muž jí v klidu povídá: 
„Tak když ji neznáš, já vás tedy seznámím. Je to žena tvého milence...“ 
 

*  * * 
 
 

Otázky do Rádia Jerevan: 
 
V Moskvě prý bylo možné vidět maso. Dočkáme se ho i my v Kyjevě? 
Odpověď: Ano, výstava je putovní. 
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V německém rozhlase hlásili, že jsou v sovětském svazu až 40-ti 

stupňové mrazy. Je to pravda? 
Odpověď rádia Jerevan: Určitě není. Je to kapitalistická propaganda. 

Sami jsme to měřili a bylo nejvýše 14 stupňů pod nulou… jedině jestli 
tu teplotu neměřili venku. 

 
Posluchačům rádia Jerevan a čtenářům Klubka zůstávají věrni 

Přádovi 
*  * * 

 
 

Z opravených předpřevratových hesel ... 
 
Se sovětským svazem na věčné časy! 

… ale ani o minutu déle!!! 
-jk- 

*  * * 
 

Z pracovních posudků minulých let ... 
 

■ Vzhledem k tomu, že má příbuzné na ředitelství, se jeví jako velmi 
perspektivní.  

■ Využívá všech možností ke svému dalšímu rozvoji, např. je 
společenské povahy a často chlastá s nadřízenými.  

■ Má mimořádně vysokou kvalifikaci, což dokazuje, že v řízení 
oddělení doposud neudělal příliš velké blbosti.  

■ Velmi ochotně pracuje i po skončení pracovní doby, protože má doma 
pěknou megeru.  

■ Disponuje mimořádnými organizačními schopnostmi a daří se mu 
chodit do práce včas.  

■ Je přičinlivý a vytrvalý, prostě paličatý jako osel.  
■ Má neomezený potenciál, takže před důchodem se ho sotva zbavíme. 
 

Jako přídavek k šachové úloze vybral ze svého archivu 
Stanislav Juříček 
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Redakce Klubka a tým sociální rehabilitace FOKUSu 
děkují za všechna vánoční a novoroční přání. 

* * * 
SPORT 

Fokus Cup 2017 
 

Tak jako každý předvánoční čas se konal 17. 12. v hale v Neratovicích 
za účasti deseti mužstev turnaj v sálové kopané. Zúčastnili se ho hráči 
naší republiky, Německa, Holandska a Anglie. Souboje to byly jako o 
život, ale v mezích pravidel. Ukázalo se opět, jak sport spojuje různé 
národy světa. Budeme se těšit na další turnaje a setkání. 

Jiří Přáda 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z listopadu 
 
Svůdnost 

1. Jf6?  d5! 
Řešení: 
 1. Jf2! 
Hrozí:     2. De4 mat 
 1. …  Ve1  2. Dxe1 mat 
 1. …  d5  2. Jd3 mat 
 1. …  Jc3,Jd6 2. Dd4 mat 
 1. …  Vxe7  2. Dxf4 mat 
 1. …  Dh1,Dh5 2. Jxg4 mat 
 

Nová úloha je již jubilejní desátý originální příspěvek pana 
Stanislava Juříčka ze Vsetína pro náš časopis. Poprvé nám pan Juříček 
napsal 16. 12. 2008, a v nejbližším následujícím čísle jsme pak mohli 
otisknout jeho úlohu. Náš dík tedy posíláme už po desáté do Vsetína. 

Kontrolní notace: Kg1,Dd5,Sh8,Je1,Pc4,f3 - Kf4,Sh3,Ja2,Jd7,Pc5, 
e2,g2,g3,g6 (6+9). Jak je zvykem pana Juříčka, úloha je (C+), t.j. její 
korektnost byla prověřena speciálním programem na počítači a je po 
technické stránce bezchybná.     - red - 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka: 12. 1. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (6+9) 
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Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie 

Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady. 


