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1918-2018 100 let ČSR 

 

 
 

Všechno na světě se dá přežít, má-li člověk zázemí 
souhlasného pocitu. Lásky, přátelství, náboženství... 

 
Edvard Beneš 
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Chtěla bych být vílou 
co bude tvou milou 
 
 
Chtěla bych být 
bludičkou 
tvou snivou 
hvězdičkou 
 
 
co svítí na zemi 
že mě nechceš  
zdá se mi 

 
 
 

Zuzka 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

13. ledna 
 

Ještě před dvěma lety byl lednový klub zároveň i valnou hromadou 
pobočky ČSDZ. I když jsem se staral, aby účastníci nebyli příliš 
zatěžováni úředními formalitami, úplně jsme se jim nevyhnuli. To už je 
nyní pryč. (Samozřejmě i FOKUS pořádá valné hromady, ale jindy a 
jinde – poslední byla loni v prosinci na pracovišti v Mnichově Hradišti. 
Kdokoliv chtěl přijít, samozřejmě směl také.) Ouřad šel tedy stranou a 
mohli jsme se zaměřit na přátelskou debatu o tom, co bychom mohli a 
měli letos dělat. 

Námětů bylo povícero, na opékání buřtů na Valečově nám dokonce ani 
nevyšel termín, takže se s ním bude počítat jako se zpestřením programu 
některý všední den. Výlet na Kuks bude, jak jsme předběžně domluvili 
minule, v září. Důležité je, aby se na tento výlet přihlásili pouze ti 
z našich přátel, kteří dokážou absolvovat bez potíží poměrně náročnou a 
dlouhou cestu, a v případě nečekaných zdravotních potíží zvážili včas 
odhlášení. Účast na výletu na Kuks nabídneme i Štefanovi a jeho rodině 
jako výraz naší vděčnosti, za to, jak svědomitě nás v červnu hostí. 
Plánujeme cestopisné přednášky o Normandii a na podzim i o Izraeli. 

Přehledně vyjádřeno: 
 

  3. 2.  Klub cestovatelů – Normandie 
  3. 3.  Klub cestovatelů II. – s MUDr. J. Stuchlíkem o Nepálu 
  7. 4.  Velikonoční klub 
12. 5.  Oslava 60. narozenin – všechny přátele zve Jan Bázler 
  2. 6.  Tradiční slavnost u Štefana  (záložní termín 9. 6.) 
  1. 9.  Výlet na Kuks    (záložní termín 8. 9.) 

 
Samozřejmě nutno počítat se změnami termínu i programu, zejména 

tehdy, kdy potřebujeme i vozy FOKUSu. Například program na 3. 3. se 
mezi 13. lednem a dnem uzávěrky tohoto čísla změnil dokonce dvakrát. 
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Jiným problémem bývá někdy malá účast. Velmi škoda to bylo třeba 
i loni na přednášce o Indonésii, která byla jinak skvělá. Eva, která chodí 
i na jiné akce FOKUSu, se pokusí o navázání kontaktů s našimi – 
doufejme – budoucími kamarádkami a kamarády. 

Zápis do kroniky a zároveň pozvánku na naše akce zpracoval 
Jan Bázler 

P. S.: 
 

Ozvala se nám Martina Přibylová, pochválila minulé číslo a napsala i 
pár slov o svých nynějších zdravotních problémech. Zásadně důležitá je 
informace, že při všech svých starostech se PhDr. Kocábová v závěru 
roku postarala o nominaci Martiny Přibylové na cenu Mosty Národní 
rady osob se zdravotním postižením. 

Děkujeme za e-mail Martině a opravdu moc si přejeme, aby příští 
zprávy o jejím zdraví už byly lepší. Děkujeme i paní PhDr. Darje 
Kocábové za nominaci Martiny. Určitě si to z okruhu našich aktivních 
spolupracovníků zaslouží více než kdokoliv jiný. 
 

* * * 
 
KLUBKO GRATULUJE 
 

V těchto dnes slaví významné jubileum Taťána Nezdarová, dlouholetá 
účastnice aktivit FOKUSu. Blahopřejeme! 

 
 

* * * 
 

1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 
 

Před sto lety, 1. 2. 1918 v boce Kotorské na pobřeží dnešní Černé hory 
vypukla vzpoura rakousko-uherských, a tedy samozřejmě i českých 
námořníků. Námořníci protestovali proti vleklé válce a nelidským 
podmínkám na lodích – mužstvo trpělo hlady, zatímco důstojníci šmelili 
s potravinami. Především šlo ale o protest proti nerovnému postavení 
národů v tehdejší monarchii. Povstání bylo rychle potlačeno, větší 
množství účastníků skončilo v žalářích a hlavní vůdci byli popraveni, 
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mezi nimi i František Rasch, rodák ze smíšené česko-německé rodiny 
z Přerova. 

Zdroj: ČT a Wikipedie 
-k- 

 
* * * 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

14 typů mužů, kteří se nehodí pro vztah. 
Nemáte některého doma i vy? 

Jaký typ muže vás přitahuje? Snědý, modrooký, fyzicky zdatný, dominantní, 
srandista či zadumaný intelektuál? Pro život z tohoto jídelníčku vybírejte 
opatrně. Některé typy mužů totiž mohou váš svět rozdrtit nebo zcela zničit! 
Tušíte, na koho si dát pozor? 

Ano, láska je slepá. Jak jinak si vysvětlit, že ženy kolikrát žijí s muži, kteří si 
je nezaslouží? Přitom by stačilo sundat si růžové brýle již při výběru 
potenciálního partnera. Oddělit zrno od plev ale není jednoduché. Možná že 
muž, se kterým se dá normálně žít, patří k ohroženým druhům. Nebo se to tak 
alespoň jeví při pohledu na seznam čtrnácti typů mužů, které popsal sexuální 
kouč Sean Jameson z irského Dublinu na svém blogu. Tyhle exempláře prý 
podle něj nejsou pro dlouhodobý vztah vhodné! 
 
1. Příliš nadšený sportovec 
Tento typ člověka patří k týmovým hráčům, na druhou stranu sport 
může brát až příliš vážně. Tvrdě pracuje na svém těle a věnuje tomu 
veškerý volný čas. A když má konečně volno, sport sleduje v televizi, 
nebo hlídá podíl sacharidů v jídle, které mu vaříte. Ujasněte si, co je pro 
vás důležitější… Pěkné tělo, nebo kvalitní čas, který vám partner 
věnuje? 
 
2. Umělec  
Umělec je bohém a poměrně náročný člověk. Často se zdá být 
zadumaný, což ženy přitahuje. Ať už preferuje malbu, grafický design, 
poezii nebo hudbu, mívá potíže s inspirací. Když ji hledá, není k mání. 
Kolikrát i několik dní. Trochu nerozumné počínání vůči partnerství… 
Muži – umělci nás zajímají, ale jednoduché to s nimi nebývá... 
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3. Věčný hráč  
Milovník videoher má svůj svět, do kterého partnerka nemusí patřit. 
Hraní považuje za způsob úniku od reality – tedy asi i od vás. Berete to? 
 
4. Sociopat  
Je tajemný a možná trochu temný. Nevěří lidem a zvláštně se chová 
vůči okolnímu prostředí. Spojuje v sobě plachost, nedůvěru i 
nepřizpůsobivost. Trvá dlouho, než se k němu někdo dostane. Snad 
máte tu trpělivost. Pokud ne, může vás vztah s někým takovým 
postupně zničit. 
 
5. Král večírků  
Ve škole byl pravděpodobně dost populární. „Je to společenský motýl, 
který je stále zaneprázdněn a velmi oblíben. Jeho partnerka má často 
pocit, že chodí s celebritou. To je ze začátku sympatické, nicméně co 
pak, když ti dva spolu nikdy nejsou sami?“ ptá se Sean Jameson. 
 
6. Sebevědomý vzdělanec 
Je lačný po informacích, sbírá vědomosti a působí jako inteligentní 
kniha. Bohužel obvykle také poučuje a opravuje. A to fakt není pro 
každého… 
 
7. Technický nadšenec  
Miluje počítače, mobilní telefony, konzoly, videohry, drony a další 
zařízení. Tím vším chce být obklopen, a pokud to přehání, stává se 
závislým. Schválně, jak často odkládá mobil a naplno vás poslouchá? 
 
8. Svobodomyslný hippie  
„Je to svobodný duch, který si rád vychutnává hudební a různé další 
festivaly. Pokud toužíte po věčné relaxaci a zábavě, tak prosím,“ dál 
popisuje Sean Jameson s tím, že ani tady to na hluboké a pevné závazky 
moc nevypadá. 
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9. Nevyléčitelný romantik  
Někdy romantický člověk může být více zamilovaný do představy 
lásky, než do partnerky. Snesete každodenní vyznání, srdíčka, jemné 
zacházení a uctívání? Ano, i romantik vás může přivést k šílenství, a to 
už jen proto, že nemusí být realistický v tom, co vztah vlastně obnáší. 
 
10. Dominantní muž s velkým M 
Je silný a tvrdý. Chápe auta a sport, pije pivo a ze všeho nejradši má 
pořádnou flákotu masa. Nesnáší řečičky, ufňukané paničky, city a 
povídání si o vztazích. To je pro něj hrob! Jak se vám s ním bude žít? 
Pokud se navíc chová velmi autoritativně, tak těžko. 
Jak kdysi napsala americká terapeutka a zkušená psycholožka Laura 
Schlessinger. „Nejdřív je to sexy, protože se jedná o ztělesnění mužné 
síly, jenže když ve svém životě zaujmete silnější pozici, dostanete se do 
role pubertálního dítěte, které revoltuje proti zkostnatělému taťkovi.“ 
Amen. 
 
11. Obchodník  
Byznysmen je zaměřen na cíle a plány, kterým věnuje spoustu času a 
úsilí. Možná tvrdí, že to všechno dělá pro vás dva, ale často bývá ve 
skutečnosti ženatý spíš se svou prací, než s vámi. Vadí vám, když stále 
není k mání, neodpovídá na zprávy a na poslední chvíli ruší 
naplánované schůzky? Pokud ne, máte ideální protějšek. 
 
12. Mamánek  
Co řekne matka, to platí. Nepřestřižená pupeční šňůra nikdy nedělá 
dobrotu. Dokud se muž zdravě neodpojí od svého starého domova, 
nemůže budovat nový. 
 
13. Velké dítě  
Pravděpodobně žije s rodiči a není zvyklý řešit své problémy.  Máte 
pocit, že se ztratí i na náměstí, pokud ho nikdo nedrží za ruku. I v tomto 
případě opatrnosti není nazbyt. 
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14. Pan „nemá čas“  
Má strach ze závazků, nebo je ženatý, či si zkrátka není jistý, co vlastně 
chce. Ani jedna varianta není moc pozitivní. Toužit po někom, kdo 
věčně není k dispozici, může snížit vaši sebeúctu. 
Tak co, máte někoho takového doma? A jaký typ muže byste ještě na 
seznam přidala? On třeba ani takový hypochondr není ideální! 
 

Vybral Jiří Přáda  
Zdroj:  Lucie Maixnerová, 13. 11. 2017 

https://www.prozeny.cz/clanek/14-typu-muzu-kteri-se-nehodi-pro-
vztah-nemate-nektereho-doma-i-vy-39539  
 

* * * 
 
REGION 
 
Město Mladá Boleslav vydalo nový katalog sociálních služeb. 
 
Ve druhém kole prezidentských voleb v našem městě 51,51 % hlasů 
dostal Jiří Drahoš, Miloš Zeman (vyhrál v prvním kole) jen 48,48 %. 
Volební účast byla ve městě automobilů velmi vysoká (ačkoliv mírně 
nižší než celostátní), k urnám přišlo 65,75 % voličů, tedy 20 263 lidí, 
tak vysoká nebyla ani během historicky první prezidentské volby v roce 
2013. 
 
Mladou Boleslav čekají letos na podzim kromě celostátních voleb do 
městského zastupitelstva také volby do Senátu. 
 

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

Škoda Auto a. s. je generálním partnerem stavby nových varhan 
v katedrále sv. Víta. 

-red- 
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Novoroční 
 
 
 
Zbyla jen vzpomínka šedivá 
nikdo se za kopec nedívá    
v peřince strčený lokýtky 
možná že čas je jít pod kytky 
nový rok začal jak od konce 
ani jsem nezdrhla za kopce 
v tom plánu ješitným chybka se vetřela 
jen kouskem okna jsem budoucno zazřela 
stojí to za h*vno má zlatá viněto 
a strůjce pořádků má program šlapeto 
kulisy poskládal nějakej nemrava 
kdyby to tak šlo vrátit malinko doprava 
 

Evka 

10 

 
HUMOR 

 
Pro pamětníky trocha humoru z bývalého Sovětského svazu 

 
Co je to prožít největší štěstí? 
Když v noci ve 4 hod u vás zabouchají na dveře dva muži v kožených 

pláštích a zeptají se: „Bydlí tu Ivan Ivánovič?“ 
A vy můžete říct: „NE, ten bydlí o patro výš…!“ 
 
Vlak s vládní komisí projíždí na inspekci dalekou Sibiří. Na každém 

nádraží je vítají vyrovnané davy lidí. Nejvyšší stranický tajemník se 
vždy vykloní z okna vlaku a pronese: „Zdar soudruzi námořníci.“ 

Jeden člen jeho ochranky říká kolegovi: „Neměl by mu už konečně 
někdo říct, že námořníci jsou pruhovaní vodorovně a tihle jsou 
pruhovaní svisle?!“ 

 
Vlak na transsibiřské magistrále zastavil na stanici a stojí a stojí. 

Netrpělivý cestující se ptá, proč nejedou. Strojvedoucí mu odpoví: 
„…izměňájem mašinu !“ 

Po dalších 3 hodinách stání se cestující opět ptá: „Pačemu nejédem. Vy 
ješčo neizměnili?“ a strojvedoucí odpoví: „ ééé… my uže izměnili... 
za vodku !!!“ 

 
V Moskvě přijde do řeznictví občan a ptá se: „Mohli byste mi nakrájet 

¼ kg šunky?“  
Řezník na to: „Samozřejmě že mohli…. Přineste, nakrájíme ….!!!“ 

 
 

A pár aktuálních … 
 
Vzkaz řidičům: 

Je lépe být v šest doma, než v půl šesté v márnici. 
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Jestli vám vadí kuřáci na ulicích, 

jděte do hospody. 
Tam se nekouří. 

 
Žena se na odchod z domu připravuje dvě hodiny. 
Když už ale je připravená a ty nejsi obutý, jsi ten, kdo zdržuje. 

 
Pamětníky i mladší čtenáře zdraví 

Přádovi 
 

Platí ještě stará přísloví? 
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej! 
To sotva! 
To by musel buď Gott péci chleba, nebo Odkolek vypalovat cédéčka. 

-jk- 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 
Řešení: 
 1. Dd2! 
Hrozí:     2. Dd4 mat 
 
 1. …  Jc2,Jb3 2. Dd6 mat 
 1. …  xe3  2. Dd6 mat 

1. …  f3  2. Dd6 mat 
 1. …  Sxe4  2. Va5 mat 
     (černý nesmí hrát Sd5!) 
 
Pod novou úlohu se podepsal Michail Gorislavskij. 
 

Redakci dodal – MV – 
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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: 2. 2. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (8+9) 
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