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J. Á. Komenský
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Doc.
škole, byla za své postoje ke komunistickému režimu ze školy vyhozena a 

byt a potom budo

úmrtím.

plnohodnotný život, na to recept neexistuje.

možn e

k
Kolikrát nemohu ve

v každém z

,

lidé bychom mohli pr

11
HUMOR

Chetré pléšek.

Jaký je rozdíl mezi ženskou a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.

zapamatovat.

S

* * *

1. De1 hrozí mat De4

1. … Jc5 2. Sc3 mat
1. … Je3 2. Dc3 mat
1. … Sxd3 2. Sc3 mat

Vybral –MV–
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- dispozici na webových 
stránkách sesterské organizace FOKUS:
http://www.fokus-cr.cz/index.php/dokumenty/file/244-doporuceni-k-
transformaci-sluzeb-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim
a to ve formátu PDF, odkud jsme si jej i stáhli. Zájemci o podrobnosti 
mohou navštívit naši klubovnu.

Z dokumentu snad jen jediný citát:

tních a
terénních.

Ministerstvem zdravotnictví) ucelená koncepce 

ociální služby pro 
tuto cílovou skupinu.

Bohužel akutní 

3

se nezamyslíme, že jsme ho do party vyhnali sami. Pro práci a honbou 

"Kdo má majetek,
"Moc je nemoc"
"Všechno s mírou"
"Žádná sláva neroste do nebe"

J.

* * *

napsán v latinském originále (J. Á. Komenský 
Omnia sponte fluant absit 

violentia rebus. ternetu prof. PhDr.
Rudolf Kohoutek, CSc. (

). 

- red -
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Ona neví, co bude s naší politickou scénou. I 
Jedinou jistotou 

so omítá do všech 
hlavních oblastí

m

ní k transformaci služeb pro osoby
(24 stran) pro MPSV. Tento rezort ovšem zatím projevoval o reformu 

lová 
kou

emocných je totiž "jednou 
nohou" ve zdravotní oblasti, druhou v systému sociálním. Psychiatrie jako 

s

"provázaného systému" -

9

jaké 

a výstup ze setkání 
bude uveden v z
www.kpssmb.cz

Mladá Boleslav Alena Hnízdová.

* * *

Prodej knihy „Rally má jméno Bohemia“ nemocnici.

-14 
hostovat 
celou dosavadní fotbalovou kariéru.

na základních školách 

letos ú

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

zaslán potvrzující mail o hlasování. Hlas je platný až po kliknutí na obsah 
potvrzovacího mail

,
v

Z hlediska n

–

nivce našeho sdružení se tedy obracíme s
z

* * *

Mladá 

5

ají na úrovni skupiny "Platforma". Mnoho se o posledním vývoji 
nedozvíme ani na webu MZ

www.reformapsychiatrie.cz

v

do 

spolupráce NRZP a našich organizací. Prvním krokem by 

m.dvorak@nrzp.cz)

Snad bude líp. Krásné léto !

dz.prima@centrum.cz
4.7.2013
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Academia 2010, 1. vyd.., váz.140 str., cena neuvedena.

z
nevyšly. Vedle knihy P. Ackroyda vyšly nedávno v nakladatelství 
Prometheus spisek V. Malíška „Isaac Newton –
kniha P. Fara „Newton: Formování génia,“ nakladatelství Karolinu vydalo 

-
na Internetu na webové stránce Národní knihovny Praha vyhledat knihy 
dle klí

aplikace vrátí cca 79 knih. V katalogu tak najdete Principie vydané 
nositele Nobelovy 

ceny za fyziku. Je to S. Chandrasekhar: „Newton’s Principia for the 
common reader“. Autor této knihy, indický fyzik, podle informaci z jiných 

Nebyla to však jednodu

v
žádné vel

s objev 

7

h P. Fara. Kniha P. 

technické detaily, tedy žádné vzorce, je vhodným titulem i pro studenty 

* * *

REGION

www.zmmb.cz
Mladá Boleslav konaného 15.

s obsahem vytipovaných
Každý hlasující má vždy po 2 hlasech -

vlastní, zcela nový, .


