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Marie Ritterová, Luboš Hluchý
technický redaktor: Jan Bázler
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Sloupek bývalého listonoše

couvali a Mirek když vešel, tak se jich zeptal, kam zrovna couvají. Nechci 

bavili.
Také si vzpomínám, když jsme s Mirkem šli Vehlovicemi, tak jsme 

žije a je jí letos 100 let.
S komunisty si vzpomínám na další událost, blížil se 21. srpen a Mirek 

oucímu pošty, který byl komunista, že si bere na 21. srpna 

chcete, a z místnosti utekl. Mirek ten den jednadvacátého opravdu skoro 
demonstroval.

Mirek popíjel a popíjel, nakonec jsme vyrazili na poštu, ale kolega byl tak 
zmožen, mimo alkoholu, také obrovským vedrem, takže to dopadlo tak, že 

A tak Vehlovice se staly mým druhým domovem. Seznamoval jsem se 

jsem se, jak s panem Vinšem probereme politickou situaci, s paní Evou 

7
HUMOR

"Jak se cítíte v nových brýlích?"

roky."

bahno odpadlo ...

* * *

* * *

1. De6 hrozí mat Dd5

1. … Dc4 2. Dxc4 mat
1. … Vxe5 2. Dxe5 mat
1. … Sxe4,Dxc5 2. Jf5 dvojšach, mat

Autor nové úlohy je Rudolf Solarczyk, Ostrava
Vybral –MV–
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Nejen do naší kroniky

sympatická Denisa Bezpalcová ze sesterské organizace FOKUS, která 
ajímavý p

Klub byl velice zajímavý, možná i proto, že šlo dialog nejen odborníka 
s
sebou.

é se týkají 
psychiatrie a psychologie. Vztah k profesi psychologa jen jako k pouhému 

jednotlivý pacient je tak

– publika, 

název blázinec býval kdysi oficiálním pojmenováním – v Praze v ulici Ke 
Karlovu býval „První zemský blázinec“ a v Kosmonosích býval „druhý“. 

choromyslné“, dnes se mluví o „psychiatrick nich 

napadla paralela s
nesouhlasil s
Trojky na vagónech

s

Jan Bázler
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Jedna paní stojí za zmínku, a to paní Petržílová, celý život pracovala na 

celá vesnice i ženy, které byly starší než ona, braly jí jako mámu.

její druhé já.
vá a 

dcery a syna Františka, kterého jsem neznal, jelikož jako mladý spáchal 

prý jsem jí ho

nevím.
lost, která se stala po válce, že bydleli v Praze a na 
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ANTIPŠTROS aneb Složité cesty k cíli

Rok práce na materiálu „Strategie“ (Strategie reformy psychiatrické 

–

kritika – –
a hned.

Hlavní výhrada se ozývá ze strany Platformy pro transformaci systému 

z

které (doufejme) získá rezort zdravotnictví, nelze financovat nic jiného než 

nevede. 

organizace a Mgr. Lang (BONA, o. .p. s.) za poskytovatele sociálních 
služeb.

...
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s
15 hodin. (Program „Klubu duševníh

„nezávislých osobností“ si t
o naší problematice. 

dz.prima@centrum.cz, 2.10.2013

* * *

TERAPEUTICKO –

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

* * *
REGION

Letošní Týden knihoven byl v Mladé Boleslavi zahájen 30. 9. besedou se 

-red-, Zdroj a podrobnosti: www.mb-net.cz


