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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav
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Bílý dá mat druhým tahem
Kg2,Dd5,Sa5,Pc2,c5 - Ke3,Pc4,d6,f5,g4 (5+5)
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Marie Ritterová, Luboš Hluchý
technický redaktor: Jan Bázler

dopisovatelé

- prosinec

Smích lidi zlepšuje.

Jan Werich
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pro vydává

sesterskou organizaci FOKUS.
náš stát pro ochranu slušných lidí. Když slyším 

výklady, že máme právní stát, musím si vzpomenout na Karla Kryla a 
slova z jeho jedné z

tisku, rozhlasu a televize se na nás skoro každý den vyvalí 
-

sdruž tátní 

objektem
i nám pronajaté prostory. Naše práce se – – nezastaví. 
Budeme se s

není…
této situaci 

tímto všechny potenciální sponzory s
každým, 

11

me krásné Vánoce a 
dobrý start do nového roku.

Lednový klub se koná 11. ledna 2014, tedy až druhou sobotu, jak již bylo 

ace 
a zvolíme statutární zástupce a další orgány.

Všechny zve

* * *

1. Sg2
V e2.

1. … Jb5 2. Dxc7 mat
1. … Jd5 2. Dc5 mat
1. … Sxd3 2. Jxd3 mat
1. … Sf1 2. Jf3 mat
1. … Sd1 2. Vd5 mat
1. … Sf3 2. Jxf3 mat
1. … Sxg4 2. Vd5 mat

Vybral –MV–

ek Stanislav (Vsetín)  #2 (C+)
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NAPSALI NÁM

o Klubka posílám jednu šachovou úlohu 

S pozdravem -

Ze soudních síní …:

„Vstup zakázán!“

= Soudce se ptá postižené: „Tak který z -
„Všichni,“
ten se mi docela líbí.“

… a ze života:

= , ptá se sousedka. - „Sedm,“ odpovídá 
„ovšem kdyby tatínek nebyl takový váhavý, mohl jsem mít už 

deset!“

=
„ale až mu zasádrujete i tu zdravou ruku!“

3

-
konci roku. Jen politická scéna žije po svém a ve znamení trvalé nejistoty. 

- KDO, KDY, JAK ?? I velký boj o sKarty nemá konce ani po jejich 

náhrady. To držitele karet trápit nemusí, ale reformám neunikneme a 

pro nemajetné je ztráta bydlení. Vychází najevo, že programy sociálního 

týdnem jsem užasla nad 

- tedy vyjmout 
by." (JUDr. 

O. Dostál, poradce ministra -

postižených osob (zejména práva na možnost volby místa, kde chce 

nemocné. Znovu na toto téma po roce 

organizac
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sdružení platí a pro 

Krásné Vánoce a všechno dobré d

dz.prima@centrum.cz
5. 12. 2013

* * *

Sloupek bývalého listonoše

soudil celá léta

najedenou lež

komunisti v padesátých létech popravili otce, j

a také dožila.
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY

máš v h vzdor a nezkrotný žár.

k

z její autorské tvo minulých 
vystoupení (dlužno podotknout, že v

– k 2. listopadu taková 

zorganizoval, s

Ivane, vzpomínáme.

shledání.
- jb -
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REGION

Oficiální webové stránky Ml. Boleslavi mají nový design. Adresa z

své stanovisko k
je j Aktuální rozhodnout hlasováním o 
tom, která z velkých akcí v
nejvíce baví. Zatím vede s

* * *

prosince první ze 

s

* * *

firmy Transcentrum bus s.r.o. 
(regionální autobusová doprava).

,
– Loukov –

na území Libereckého kraje.

Zdroj a podrobnosti:

http://www.mb-net.cz
-red-
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nastrojeno,

na židli a pobyl.
Také jsem poznal zajímavý

i, 

k

bylo 

jenom abych je nemusel sbírat. 

. Tak jsem vyrazil, 

Mezi listonoši se dodržovaly oslavy narozenin. Vždy jsme si pronajali 
místnost v restauraci, Mirek pozval svou kapelu, v které hrál na saxofon, 

í hosté šíleli 



6

le. Všiml jsem 

Nakonec jsem mu navrhl, zda-

opravdu odešel, po roce 

li. Ale jeho 

bavím a já jsem odpovídal, že už tam není co 
k

z

Nakonec odešel do inva

7

MPSV informuje

kterém je uvedeno, že sdružení

bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i 

MPSV k ob

sociálních služeb.

nadále 

Zdroj: Tisková zpráva MPSV, Praha, 25. listopadu 2013

Plný text zprávy je na internetu:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16766/TZ_251113a.pdf

- red-


