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Bílý dá mat druhým tahem

8
7
6
5
4
3
2
1

          a   b   c   d   e   f   g   h

Marie Ritterová, Luboš Hluchý
technický redaktor: Jan Bázler

- duben

vat. 

neznámý autor
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7.4.1984 -

15. 11. 1990 –

10. 10. 1996 – Registrace samostatného právního subjektu

Srpen 1999 –

Duben 2000 –

2007 – Registrace poskytovatele sociální služby
internetu a e-mailu

11
Naše historie

V
V souvislém celku jsme tento text vydali jako tzv. jubilejní sborník k 20. 

reedici k 3. vydání.

Redakce
* * *

INFORMACE PRO PACIENTY

Od 1. 6. 2014 se interní a diabetologická ambulance prim. MUDr. Belzové 

(vedle lékárny Na Slavoji).

-j-
* * *

Hrozí: … 2. f2 mat

1. - Vxe6 2. Jb7 mat
1. - f3 2. De5 mat
1. - Je4 2. Jxe4 mat
1. - Jf3 2. Je4 mat
1. - Jxe6 2. Je4 mat

Autorem nové úlohy je Alexander Pituk, IV. cena novin Népszava – 1941.
Vybral –MV–



10

HISTORIE REGIONU

odbojové 
-

Rostislava Kubišty (jeho životopis je 
na 

http://csol-mb.net/strucny-zivotopis-mjr-rostislava-kubisty-id16.html)

z
major Josef Fryml, štábní kapitán Stanislav Ulrich a štábní kapitán Jan 

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

-red-

Pozn. red.: Obrana národa (ON) byla vojenská protinacisticky 
1939 až 1942

na území Protektorátu
2. 

.                     (viz internet, Wikipedie)

3

Z našeho spolku

Od 3. dubna odpolední terapeutické skupiny od 16:00 do 17:00 hod.
Dny konání –

pracovní vytíženosti. Zj

Denisa Bezpalcová
Case manager, terénní tým

Fokus Mladá Boleslav, Václavkova 773 
293 01  Mladá Boleslav

bezpalcova@fokus-mb.cz

* * *

ptovalo naši žádost o 

s. r. o., Lysá nad Labem.
a. s. n

Za 
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Misan s. ob
- brusky, 

Sumitomo - nástroje a Parlec -
, poradenství, školení 

programování a obsluhy techniky, 
podpora).

Ing. Miroslavu Morávkovi i Svobodovi, PhD.

svým známým.

* * *

– jsou jimi: Prof. 
MUDr. Ivo Paclt, CSc., Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph. D. 

v

hrát významnou roli –

9

KRADENÍ AUT.
 

parkovacího místa. Koukáš se dozadu a vidíš 
lístek z
co to je -
k
odjíždí. Tebe nechává na parkovišti. Navíc 

lístek na zadním skle auta, nezdržuj se 

 

-
Vybral J.P.

* * *

Z –

diplom.

hádá.
-jh-
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Pracovní skupina Komunitního plánování sociálních služeb statutárního 

PSS SM MB) se 25.4. Tématem 

pracovní skupiny. S ý systém financování sociálních služeb 
z popsala vedoucí sociálního odboru Andreou Reslovou.
Následovala podrobná diskuze. Zápis z jednání je k dispozici i v naší 

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

-red-

POZOR NA REKLAMU!

- - reklamu na 

p
zákazník O2                        
zákazník T-Mobile             
zákazník Vodafone             
zákazník U:fon                    
zákazník GTS Czech          
zákazník Tiskali                 

-p-
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Nastartovaný proces se s novým vedením rezortu trochu zadrhl, i když se 
zdá, že není nic ztrace

len 

– rozsah 
zbor, navíc není 

k

Dokonalé provedení skla –
v

vychá
(Slovník Google: STRATEGIE –

Kolumbus „Mapování strategie reformy psychiatrické p

– ani na webu 

onoci. Kolumbus není 

m.dvorak@nrzp.cz
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na veletrh neziskových organizací v Národní 
dubna (www.ngomarket.cz) a vyz

a jiných alternativních metod na velmi pestrý Festival Evolution –
- 13.dubna (www.festivalevolution.cz)

dz.prima@centrum.cz
2.4.2014

* * *

HUMOR

kroutí hlavou:
„To všechno slyšíš?“

ovat, ale ekli mu, ze to nemá význam a že
mohou nastat problémy. 

7

do hotelu v Miami zjistil, že v Miami je 

domluveni. 
Už nemohl vydržet, jak se ochladí v bazénu, a proto rychle napsal email 

svoj
ž zem el den 

p edtím. Když si truchlící vdova otev ela a p e etla zprávu, vydala ze sebe 
hrozný výk ik a padla na zem mrtvá. 

Její rodina p ib hla za ní do místnosti a p etli si na monitoru text: 
„Nejdražší ženo! Jak víš, ode era, ale teprve te mne 

zaregistrovali. U vchodu byly n jaké zmatky a moje stížnost byla 
zamítnuta. Recep ní mi potvrdil Tv j zít í p íchod. 

Tv j milující muž.
PS: ci nejsou takové, jak jsme mysleli. Bude ekvapená, 

jaké je tady dole teplo.“

K

REGION

Pozor: Komárovský rybník už nebude ke koupání

n


