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EPILOG

Darja Kocábová

Mnoho jsme ztratili a mnoho jsme nalezli, tichá radost ze setkání, která 

–

mohlo být vysloveno? V tichu 

(Antoine de Saint-Exupéry, Citadela).

poslední. Od 

posledního tance, kroku, posledního vlaku, po

poslední možnost a poslední koruna v kapse.

To slovo má také velmi pozitivní náboj – dám ti první poslední, jsi moje 

vztahu jednou provždy) a také 
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NAPSALI NÁM

oznamujeme vám, že nebudeme dále používat emailovou adresu: 
cszd@volny.cz. Prosíme vás tímto, abyste nám na tuto adresu zprávy již 

m na adresu 
klubmlynek@seznam.cz.

Pavel Pientka

* * *

1. Vc4 hrozí mat Se3 (dvojšach)

1. … Je3 2. Sxe3 mat
1. … Jbxd4
1. … Jcxd4

Autor nové úlohy je Zoltán Labai, Milanovce

Vybral –MV–
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NAŠE GRATULACE

V 65. narozeniny Gustav Heczko, dlouholetý aktivní 
let 

ho dokonce 

naše nimi v kontaktu pomocí 
pošty, telefonu a internetu.

* * *

Kulaté 50. narozeniny oslaví 18. srpna MUDr. Jan Stuchlík, psychiatr a 
ganizace FOKUS Mladá Boleslav. Ke 

moc naší organizaci, zejména 
s
Stuchlík s námi nikdy nejednal z pozice autority nebo odborné 

zk

3

poslední
(Boží) soud
bych musela pro všechny ty lidi, které jsem potkala nejen za zdmi 

kývnout. Kdyby nedošlo k tomu poslednímu 
v

poslední 
šance.

Zdroj: V
Praha, První vydání, 2010

kázky na vlastní k
Mastníka.

. P
- – v

Ivan – ke jménu si na protest 
( ) i druhé 

. Tato podobnost s
o. Oba byli 

– „pábitelství“. Ukázky 
z tvorby I. Z. Mastníka

kostele 
–

je trochu 
opo

Redakce Klubka
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ANTIPŠTROS aneb Ve znamení nejistoty

Ode dneška za týden dojde k zásadní politické události - hlasování o 

rezorty zdravotnictví a prác
-

se už svojí transformací int
Z

postižených - -
sdružení, která se nestanou

bíhají každý týden další diskuse 
k .

specializací oboru psych
nemohou zbavit

enských 

problematikou znovu zabývat. 
aké ovlivní naši informovanost, je 

psychické zdraví - ESPRIT.
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HISTORIE

Jirka napsal v
zákaz výkonu svého p

– a to jak nacisty, tak 
komunistickou totalitou.

v odbojá ) a
dalších osob pronásledovaných nacisty. Byl za to vyslýchán gestapem, 

Terezín, Mauthausen a Dachau. Po osvobození, v listopadu 1947 
v pouhých 42 letech získal jednu z nejvyšších církevních hodností –

Ruzyni 

Když byl na milost presidenta v
pískem, 

–

práci strkali tuzér, ani netušili, že jim opravil zámek nebo kloset biskup 

Své poc v roce 1968 (v témže roce
jeho rehabilitace, v roce 1969 byl pak jmenován kardinálem) v rozhovoru 
s redaktorem J. Kaštánkem:

je poznával, byly takové, jaké byly –
ponižující.“

Vybral J. Bázler
Zdroj: Antonín Kratochvil, Žaluji, díl III., str. 150-155
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ODBORNÍCI VARUJÍ

Národního ústavu duševního zdraví. Zastánci tzv. „legalizace“ marihuany 

konopí 
jen psychotropní látka THC, ale žádný kanabidiol, který riziko 

- red-
teletext 15.7., str. 119

* * *
REGION

ovšem moh
Spásání trávy 

s ko.

s vodní smrští natropily mnohé škody i v Mladé 

a vence 
v 20 hodin tudy mohli projet první motoristé. Prvním z nich se stal pan 

-red-
Zdroj a podrobnosti: www.mb-net.cz
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Ale kdo hledá, najde - i informace... Pro obecnou problematiku znovu 
- viz www.nrzp.cz. Web MZ 

donedávna mnoho zpráv nenabízel, zdá se, že nyní jich na 

v hozích let se projevila i jeho 

dokumentem Do vlastních 
rukou ujícím prožitky lidí nemocných schizofrenií v prostoru 

Co nejlepší druhou polovinu léta  -

dz.prima@centrum.cz
31.7.2013

* * *

S

- red -
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Z literární tvorby

Nepokradeš

multikárou a 
s

n
lisovat papír, plasty, hadry…

Byl placen jako ostatní – – ale 

avatel jej nevyhodil, ale jako by jej pro snížené výkony jenom 

Uznával sice, že to už není ono, ale stále více jej mrzelo, že si nyní, 

ekl nic narovinu…

V
ní štos bankovek a nikým 

nepozorován zmizel.

7

Vlci

aden, což vznikalo vážením, škudlením a 
nucenou jednostrannou benevolencí. Již delší dobu se s jednotlivými 

hromady poblíž.

ZAPADÁ.KOV, Železný brod, 2007

.


