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Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. 
Všechny stíny budeš mít za zády. 

 
 

Jan Werich 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 

 
Slavili jsme … 

 
 

Klubové posezení 6. října bylo věnováno oslavě. Alena slavila své 
hodně kulaté narozeniny. Kolikáté, o tom se – když jde o dámu – nemá 
mluvit. Takže předpokládáme, že toto pravidlo stále platí, a zvědavce 
odkazujeme na šuškandu. 

My gratulanti jsme se sešli v hojném počtu. Naše řady navíc rozšířil i 
host milý a vítaný, paní Hejnová. Alena sbírá různé zdobené hrnečky, 
tak od nás dostala společný dar – dva nové kousky do své početné 
sbírky. A řada z nás pamatovala i na dárek osobní. 

Pohoštění bylo bohaté, zbylo i na výslužky. Alena přispěla na 
pohoštění velkorysou částkou, ze které zbude i na tradiční adventně-
mikulášsko-vánoční klub. Děkujeme. 

Zavzpomínali jsme i na staré kamarády, kteří mezi nás už nemohou či 
nechtějí přijít – třeba na Lojzu Kříže (a jeho kamaráda Jirku). 

Řady těch, kdo už mezi nás nikdy nepřijdou, rozšířila nedávno i Hana, 
ale ta k nám pravidelně chodila v době, kdy jsme se scházeli ještě 
v prostorách v Kosmonosech, takže si ji pamatují jen ti nejstarší z nás… 

 
Milá Aleno, ještě jednou gratulujeme, aby to bylo i černé na bílém. 
 

Za všechny 
 

Jan Bázler 
* * * 

 
1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 

 
28. říjen 1918 zastihl T. G. Masaryka v USA, kde dojednával podporu 

pro plán nové republiky. M. R. Štefánik v té době v Tokiu zajišťoval 
japonskou pomoc pro naše legie bojující na Sibiři. Presidentem 
republiky byl T. G. Masaryk zvolen 14. listopadu 1918 a do vlasti se 
slavně vrátil až prosinci. 
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Citátem měsíce si připomínáme Jana Wericha, který společně s Jiřím 
Voskovcem a později i s Jaroslavem Ježkem, byl vedoucí osobností 
Osvobozeného divadla. Osvobozené divadlo patřilo k nejznámějším 
prvorepublikovým scénám. Jeho politická satira byla útočná – proti 
fašistické Itálii, nacistickému Německu, ale i proti různým nešvarům 
domácího politického života. První republika nebyla ideální, přetrvávala 
v ní z doby Rakouska - Uherska například ještě cenzura. Ale na rozdíl 
od totalitních režimů nikdo nezakazoval Voskovcovi a Werichovi říkat 
na scéně nahlas, co si mysleli (a cenzura se dala většinou snadno 
oblafnout). Úřední likvidace Osvobozeného divadla následovala teprve 
po Mnichovu za tzv. druhé republiky, kdy tehdejší vláda zakazovala 
vše, co by mohlo vadit „mocnému sousedovi“. 
 

Redakce 
 

* * * 
 

 
REGION 
 

Jak volila Mladá Boleslav … 
 

Ve volbách do městského zastupitelstva zvítězila ODS, která získala 
v 33členném zastupitelstvu 11 mandátů (v roce 2014 12 mandátů). 
Následovalo ANO+Volba pro Ml. Boleslav s 10 mandáty (minule 8), 
Starostové a nezávislí s 5 mandáty (minule společně s TOP09 3 
mandáty), Česká strana sociálně-demokratická 3 mandáty (o 4 méně než 
v roce 2014) a KSČM 2 mandáty (o jeden méně). Do zastupitelstva se 
vracejí KDU-ČSL a Zelení, kteří v koalici získali obě po jednom 
mandátu. Neuspěly TOP09, Svoboda a přímá demokracie a Krásná 
Mladá Boleslav. 

Již v pondělí 8. 10. se na tiskové konferenci novinářům oficiálně 
představilo nové vedení města. Koaliční smlouva počítá s širokou 
čtyřkoalicí stran ODS, VpMB+ANO 2011, STAN a ČSSD. V čele 
města zůstává stávající primátor Raduan Nwelati (ODS), který bude mít 
opět v gesci odbor stavební a rozvoje města, ale i ekonomický odbor a 
také životní prostředí. Prvním náměstkem je opět Jiří Bouška (VpMB + 
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ANO), který má na starosti majetek města, dopravu a silniční 
hospodářství, řízení projektů a také bude předsedat výboru pro 
spolupráci s automobilkou. O oblast školství, kultury a tělovýchovy se 
bude i nadále starat Daniel Marek (STAN), který tak má možnost 
pokračovat v rozdělané práci. Doposud opoziční zastupitel Robin 
Povšík (ČSSD) se stává dalším náměstkem primátora, a bude mít na 
starosti především vztahy a jednání se Škoda Auto. Dosud působil jako 
předseda Výboru pro spolupráci mezi městem, Škoda Auto a Okresní 
hospodářskou komorou. 

V opozici zůstává KSČM a nově i koalice KDU-ČSL se Zelenými. 
Dohodnuté rozdělení funkcí schválila ustavující schůze městského 

zastupitelstva dne 1. 11. Dále rozhodla, že sociální oblast převezme 
nová náměstkyně Miroslava Kašpárková (ODS) a že dalšími členy rady 
města kromě primátora a jeho 4 náměstků budou Miroslav Olšak 
(ODS), Miloslav Neuman (ODS), Petr Servus (Volba pro Mladou 
Boleslav+ANO 2011), Petr Mašek (Volba pro Mladou Boleslav+ANO 
2011), Pavel Nechanický (STAN) a Jaroslav Šebek (STAN). 

 
Druhé kolo senátních voleb vyhrál na Mladoboleslavsku a Turnovsku 

Raduan Nwelati (ODS), který získal 61,96% hlasů. Druhým 
kandidátem, který spolu se stávajícím primátorem Mladé Boleslavi 
usiloval v obou kolech o hlasy voličů, byl Jiří Müller (starosta 
Kosmonos za ANO 2011) - 38,03% voličů. Zatímco k prvnímu kolu 
voleb do horní komory Parlamentu přišlo v Mladé Boleslavi 40,16% 
občanů, v druhém kole zde volilo pouze 17,95% (v roce 2012 28,54%). 

 
* * * 

 
Cenu města Mladé Boleslavi získal Jiří Horáček (* 29. 7. 1941), 

hudební skladatel, virtuózní kytarista a celostátně uznávaný učitel hry 
na kytaru. Vystupoval při koncertech s klasickými i moderními díly – 
m. j. také s M. Kocábem. Naopak jeho skladby hrají i členové České 
filharmonie. 
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V sobotu 27. 10. odpoledne proběhla v našem městě hlavní část oslav 

100 výročí republiky. 
S projevy vystoupili primátor Raduan Nwelati a místopředseda vlády a 

ministr vnitra Jan Hamáček (v nedávné minulosti i člen městského 
zastupitelstva), dále pak také Tomáš Pilvousek, předseda Jednoty 
Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi. 

 
 

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

-red- 
 

* * * 
 

AKTUALITY 
 

Komunitní centrum Klementinka (třída Václava Klementa č. 601) 
bude 8. 11. od 17 hodin hostit svépomocné skupiny zaměřené na péči o 
seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. 

Akci pořádá Dementia I. O. V., z. ú. 
 

* * * 
 
Jak jsme uvedli již v minulém čísle, 23. listopadu 2018 proběhne 

v Praze v hotelu TOP konference reformy psychiatrické péče. 
Jinak, jak nám stručně napsala Martina Přibylová (stále marodí a, ač 

chuť do práce jí nechybí, musí šetřit síly), nové zprávy o reformě „buď 
žádné nebo znepokojující“. 

Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním 
postižením podporuje senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách na zvýšení příspěvku na péči ve IV. (nejtěžším) 
stupni, jakož i pozměňovací návrhy na zvýšení i ve III. stupni. Celý text 
(dodala Martina) je k dispozici v naší klubovně. 

 
Redakce 
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kvetou lekníny 
podívej 
svlékám se 
už se nedívej 
 
kvetou pomněnky 
že mě miluješ 
jsou jenom domněnky 
 
kvetou sedmikrásky 
neodpovídáš na otázky 
 
kvetou konvalinky 
tyhle polibky 
nejsou už od maminky 
 
kvetou orchideje 
hlavu mi pletou 
dejte pryč tu lásku prokletou 
 

Zuzka 
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Potvoří 
 
 
Kdybych byla malá drzá  
chytrá hrdá lištička 
prolezla bych každou noru 
prach ti dýchla na víčka 
 
tam kde končí barvy léta 
kde se schováš do stínu 
kde se moje duše vine 
k tvojí jak stín ke stínu 
 
ale že znám jen dno světa 
že jsem duše s ponorem 
nepovím ti jak stud vzkvétá 
budu jenom potvorem 

 
Evka 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Som vďačný (á) 
 
Za partnera, ktorý noc , čo noc pokrčí periny, 
pretože nespí s niekým iným. 
 
Za dane, ktoré musím platiť, 
pretože to znamená, že mám stále zamestnanie. 
 
Za neporiadok, ktorý musím upratovať po oslave, 
pretože to znamená, že som obklopený priateľmi. 
 
Za šaty, ktoré sú mi trochu tesné, 
pretože to znamená, že mám čo jesť. 
 
Za trávnik, ktorý je treba kosiť, okná, ktoré je treba umývať, odkvapy, 
ktoré je treba opravovať, za záhradu, ktorú treba polievať a okopávať, 
pretože to znamená, že bývam vo svojom dome so záhradou. 
 
Za všetky sťažnosti, ktoré počúvam na vládu, 
pretože to znamená, že máme slobodu prejavu. 
 
Za voľné parkovacie miesto, ktoré je až na konci parkoviska, 
pretože to znamená, že môžem chodiť. 
 
Za vysoký účet, ktorý platím po večeri s blízkymi, 
pretože to znamená, že som štedrý a že mám niekoho rád. 
 
Za únavu a boľavé nohy na konci dňa, 
pretože to znamená, že som bol schopný ťažko pracovať. 
 
Za otravný budík, ktorý musím ráno vypnúť, 
pretože to znamená, že som ešte živý. 
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A konečne aj za e-maily, 
pretože to znamená, že mám priateľov, ktorí na mňa myslia. 
 
A ešte niečo ... 
Hovorí sa, že človek potrebuje len jednu minútu, 
aby zistil, že sa mu nejaká osoba páči, 
jednu hodinu, aby ju spoznal, 
jeden deň, aby ju začal mať rád a milovať, 
ale potrebuje celý život, aby na ňu zase zabudol. 
 
Priateľstvo je jednoducho priateľstvo. 

Vybral Jiří Přáda 
Zdroj: Internet, řetězový dopis 

 
Pozn. red.: Tento text jsme obdrželi v české i slovenské versi. Protože 
probíhají oslavy 100. výročí vzniku našeho společného státu, dali jsme 
při otištění přednost slovenské versi. Kdo chce, může tuto úvahu poslat 
(nejlépe s celým naším časopisem) svým přátelům. 
 

* * * 
HUMOR 
 
Rubrika humoru měla být v říjnu podle našich původních plánů trochu 
rozsáhlejší. Něco jsme kvůli aktualitám museli přesunout do tohoto 
čísla. Čtenáři ale o nic nepřijdou. 
 

9 mužů z 10 tvrdí, že žena má vždy pravdu. 
Toho desátého dodnes nenašli. 
 
Pokud zubaře živí naše špatné zuby, proč bychom měli věřit pastě, 
kterou doporučuje 9 z 10 zubařů. 
 
Z důvodu stoupajícího alkoholismu v České republice rozhodla 
vláda, že od 1. března budou v naší zemi jen tři hospody. 
Jedna v Praze, jedna v Plzni a nad Moravou se postaví střecha. 
 
Miláčku, co si mám vzít na pláž, aby se za mnou chlapi otáčeli? 
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Zkus lyže … 
 
Moje peněženka je jako cibule. 
Jen do ní kouknu, brečím! 
 
Udělala jsem ti palačinky jako omluvu za to nabourané auto. 
Cože jsi udělala? 
Palačinky, seš snad hluchej? 

 
* * * 

 
Rady pana doktora (k nezaplacení!): 

Otázka: Pane doktore, slyšel jsem, že kardiovaskulární cvičení může 
prodloužit život. Je to pravda?  

Lékař: Vaše srdce je přesně určeno pro určitý počet tepů a tím to končí, 
neplýtvejte jimi na cvičení. Všechno se jednou opotřebuje. Zatěžování 
srdce Vám život neprodlouží, to je jako, kdybyste si myslel, že když 
budete autem jezdit rychleji, tak Vám déle vydrží. Chcete žít déle? Dejte 
si šlofíka!  

Otázka: Měl bych jíst méně masa a více ovoce a zeleniny?  

Lékař: Co jí kráva? Seno a zrní. A co to vlastně je? Zelenina. Takže 
steak není nic než efektivní mechanismus, jak dostat zeleninu do 
Vašeho systému. Potřebujete zrní? Jezte drůbež. Hovězí je také dobrým 
zdrojem listové zeleniny (neboť kráva žere trávu). A vepřové žebírko 
Vám dodá 100% doporučené denní dávky zeleniny. 

Otázka: Jaké jsou výhody pravidelného tělesného cvičení?  

Lékař: Bohužel mne nenapadá ani jedna. Moje filosofie je: když mne 
nic nebolí, je to dobré. 
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Otázka: Jsou smažená jídla špatná?  

Lékař: To neposlouchejte! Dnes už se smaží na rostlinných olejích. 
Takže jak by ti mohl ublížit další přísun zdravé zeleniny?  

Tentokráte šla vážnost zcela stranou… 
Vaši Přádovi 

* * * 
 

Pro zefektivnění komunikace s dopisovateli a odběrateli (rozumí se 
v elektronické podobě) jsme pro redakci našeho časopisu zřídili novou 
poštovní schránku redakce.klubko@seznam.cz 

 
* * * 

 
Tradiční akce „bazárek“ se koná 13. listopadu 9 – 15 hod v našem 

centru v Novém parku. 
Vánoční besídka bude opět rozdělena na dva termíny. Tradiční 

adventně-mikulášsko-vánoční posezení se koná v sobotu 1. 12. Pozvání 
předběžně přijal otec Kamil Škoda. Lenka, donedávna ve službě v Nové 
parku v týmu sociální rehabilitace, dala před kvapem se blížící 
výslužbou přednost odchodu. Naše setkání 1. 12. bude i neformálním 
rozloučením s Lenkou, která bude nadále chodit na sobotní kluby už jen 
příležitostně jako host. 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze září 
1. Df4!  hrozí 2. Dxe5 mat 
 
1. - Kd6   2. Dxe5 mat 
1 .- Vxh5  2. a8, pěšec se změní v dámu nebo střelce, mat 
1. - d6  2. Dxe4 mat, černý nesmí hrát Vxe4 
1. -  Sf5   2. Dd4 mat 

 
V tomto (a následujících dvou číslech) bude otištěna úloha, kterou 

vytvořil ing. Jozef Taraba, a to dokonce ve třech variantách. 
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 
nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka: 2. 11. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (7+5) 
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      a        b        c      d        e       f        g       h 
 
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. 


