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Lidi jsou blázni. Aspoň většina lidí. 
Dělají věci, které vůbec nechtějí dělat, 

a nedělají, na co mají chuť. 
 

Jan Masaryk 
+ 10. 3. 1948 
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 vypsat se 
 
Dívám se ven 
ze zavřeného okna 
sychravý je den 
jako by byla noc 
v níž zdál se mi sen 
 
snívám 
dlouze se dívám 
vztahuji ruce ku kvetoucím jívám 
 
někdy vnímám 
někdy ne 
chladem prý vše pomine 
 
chladem krutostí 
se posti  
 
tou krutou 
smutnou 
směšnou  
letmou 
 

Zuzka 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Výlet do Normandie 
 

3. února mezi nás přišla Kristýna se svým partnerem Jiřím. Kristýna 
studuje na Vysoké škole Škoda auto a k nám chodívá na některé aktivity 
jako dobrovolnice, takže těm, kdo naší klubovnu navštěvují i jindy než 
v sobotu není zdaleka neznámá. 

Poslechli jsme si vyprávění Jiřího o francouzské Normandii 
doprovázené četnými obrázky, které nám promítal na nástěnnou 
obrazovku. Část z nich zachycovala i Belgii, přes kterou Jiří do 
Normandie cestoval, a kde rovněž v době druhé světové války probíhaly 
urputné boje. V obou zemích je vidět četné vystavené tanky – Němců i 
západních spojenců. Další památky na válku jsou vystaveny v mnoha 
muzeích. Četné padlé připomínají a memoriály – památníky a rozsáhlé 
vojenské hřbitovy. Jsou pečlivě udržované. Na hrobech vojáků 
protihitlerovské koalice nechybí čerstvé květiny – naopak vůči 
poraženým Němcům přetrvává spíše mlčení, staré rány dosud bolí. 

Připomněli jsme si i některé slavné velitele jako byl Dwight David 
Eisenhower, pozdější president USA, a britský Bernard Law 
Montgomery. Známý generál George Patton, později velitel 
osvoboditelů Plzně, v Normandii ze začátku nepůsobil, ale pořádal 
okázalé fiktivní vojenské přehlídky v jihovýchodní Anglii, aby nepřítel 
očekával útok na jiném místě pobřeží. Němcům velel Erwin Rommel, 
obávaný v předchozích bojích v Africe, před invazí (začala 6. 6. 1944) 
spoléhal na špatné počasí a odjel domů slavit narozeniny své manželky. 
Později byl Hitlerem donucen spáchat sebevraždu. 

Po výkladu přišlo na řadu, jak je zvykem, pohoštění, jehož základem 
byla výtečná polívka, tentokráte frankfurtská. 

 
Jan Bázler 

* * * 
 

V minulém čísle jsme psali o návrhu paní PhDr. Darji Kocábové na 
udělení ceny Mosty Národní rady osob se zdravotním postižením ing. 
Martině Přibylové. 
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Již nyní můžeme čtenářům oznámit, že Martina Přibylová je mezi 

finalisty a že jejich pořadí bude slavnostně vyhlášeno 22. března 
v Praze. Naši zástupci budou u toho a v příštím čísle určitě otiskneme 
výsledek i podrobnosti. 

Martina se chystá rovněž na operaci a přitom vyřizuje další záležitosti, 
zejména náročnou úřední korespondenci. Takže je celkem pochopitelné, 
že spolupráce s naší redakcí musí jít ještě nějakou dobu stranou. 
Souhlasíme, péče o zdraví musí být na prvním místě! 

„Na jednu informaci do Klubka jsem si ale přece jen vzpomněla“, píše 
nám Martina, „V nakladatelství Galén - www.galen.cz - vyšla loni 
knížka M. Jarolímka Já blázním s vámi. Zajímavé a velmi poučné. V 
únoru měla křest (ale ne v Praze). Další zprávy snad někdy příště.“ 

 
Jan Bázler 

* * * 
 

Fotbal hendikepovaných nezná hranic 
 
Je všeobecně známo, že pojem psychiatrie je v naší společnosti určité 

stigma. 
Přesto mnozí profesionálové a dobrovolníci se věnují lidem 

psychiatricky nemocným nad rámec svých možností. 
Při Fokusu Mladá Boleslav se této činnosti věnují peer-konzultanti 

Jirka Štefl a Bára Vráželová. Shromáždili kolem sebe skupinu až 16 
klientů a věnují se s nimi fotbalu. Jako správný tým mají pravidelné 
tréninky v Kolíně, kam svážejí klienty z Mladé Boleslavi, Nymburka a 
okolí. Tým metodicky trénuje pan Tomáš, přítel jedné z terapeutek. A 
své umění pak zároveň zúročují na mezinárodních turnajích po Evropě. 
Tým už třikrát hrál v Německém Plattingu, dvakrát v Neratovicích, 
jednou v Mnichově a pak týden v Holandsku. Už teď v únoru byl 
halový turnaj v Plattingu a naše mužstvo z deseti skončilo druhé. 
V našem mužstvu jsou zastoupeny i dívky anebo autor článku hraje se 
svými syny a tím se propojují sportem národy, rodiny a různorodá 
společenství. Jinak by mnozí klienti žili osamoceně, ale takto je jejich 
život pestřejší a bohatší. 

Jiří Přáda 
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1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 

 
Citát měsíce připomíná Jana Masaryka, syna presidenta T. G. 

Masaryka, významného československého diplomata a ministra 
zahraničí v exilových vládách v době druhé světové války i ve vládách 
poválečných. 
 
PAMĚTNÍK VZPOMÍNÁ 
 
10. března 1948 
 

Hrozná zpráva! 
Dopoledne přišla do mé kanceláře na Husově třídě naše úřednice 

Široká a sdělovala mi, že radio zrovna hlásilo smrt Jana Masaryka. 
Spáchal prý sebevraždu tím, že vyskočil v noci z okna svého bytu 
v Černínském paláci. 

Nebyl jsem mocen slova a jen jsem si jako v mátohách uvědomoval, 
že se děje něco strašného. 

 
 
Jan Masaryk! Ještě nedávno jsme ho vítali u nás v Brně, kde mu byla 

udělena hodnost čestného doktora Masarykovy university. Jako 
málokdo dovedl hovořit k českému srdci a prostými, bodrými, někdy i 
trochu gaminskými slovy pozvedat mysl svého okolí. Bylo v něm tolik 
lásky a laskavosti, kolik je v jeho politických odpůrcích zloby a 
nenávisti. Zářil a hřál, zatímco oni šíří kolem sebe temno a chlad. Měl 
v sobě právě tolik shovívavé moudrosti, kolik oni v sobě mají 
nedočkavé touhy po moci. Ale jsem přesvědčen, že jeho krev padne na 
jejich hlavy. Jdou-li za svým cílem přes mrtvoly takových lidí, jako je 
Jan Masaryk, pak je čeká stejný osud, jako všechny bezohledné 
vyznavače politického kořistění a násilí. 

 
Čestmír Jeřábek 

„V zajetí stalinismu“, z deníků 1948-58 
knižně vydáno r. 2000 v Brně, nakl. Barrister&Principal 

- red - 
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Pozn. red.: 
1) Nejnovější vyšetřování prokázalo již jednoznačně, že Jan Masaryk 
byl zavražděn. 
2) Gamin (pochází z francouzštiny, ale je obvyklé i v angličtině) 
znamená zhruba totéž, co v běžné hovorové mluvě uličník. 
 

* * * 
 
REGION 
 

Nadace Partnerství pátrá 
po Stromech svobody vysazených v roce 1918 a 1919 

 
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa nadace Partnerství 

spouští s podporou organizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších 
partnerů kampaň Stromy svobody. 

Cílem je najít a zmapovat příběhy symbolických 1918 stromů, které 
obyvatelé vysadili v letech 1918, 1919, ale i později na počest republiky 
a jako připomínku svobody a demokracie. Podle historických zmínek 
nalezených pořadateli by jich mohly být tisíce, sázely se totiž téměř 
v každé obci. Objevené stromy a jejich příběhy je možné vložit na 
www.stromysvobody.cz . Součástí kampaně bude i odborné ošetřování 
stromů v příštím roce, vyvrcholením pak hromadná celorepubliková 
výsadba lip. 

 
* * * 

 
Mrazivý únor v Mladé Boleslavi trápí především lidi bez domova, 

proto byl už 6. února zprovozněn vyhřívaný vojenský stan, který jim 
nabídl možnost přespat zde v teple. "Za dobu otevření stanu zde této 
možnosti využilo 234 lidí. Do stanu jsme zakoupili nová kamna, která tu 
v průběhu noci obsluhují obětaví zaměstnanci Compagu. Na pořádek tu 
dohlíží namátkovými kontrolami městská policie, která zde 
nezaznamenala žádný problém," vysvětlila 1. března náměstkyně 
primátora Zdeňka Veškrnová. Jen ze středy na čtvrtek zde přespalo 13 
lidí, z toho dvě ženy. 
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* * * 

 
Azylové středisko naděje, které se v Mladé Boleslavi stará o lidi bez 

domova, shání pro své klienty zimní obuv. Prosí veřejnost o pomoc, 
vyřazené pánské zimní boty všech velikostí mohou lidem bez přístřeší 
pomoci překlenout stávající mrazivé období, které pro ně bývá kritické. 
Obuv mohou lidé donést přímo do mladoboleslavské pobočky Naděje, 
která sídlí ve Štyrsově ulici 918. Kromě bot zde uvítají i veškeré další 
zimní oblečení, především rukavice, bundy a podobně. 

 
* * * 

 
Máte doma starou vlnu na pletení, ale nebude už ji potřebovat? Určitě 

přijde vhod seniorkám z DPS, které budou plést čepičky pro nedonošené 
děti. Aktivní seniorky z Domu s pečovatelskou službou Na Radouči 
v Mladé Boleslavi budou plést čepičky a ponožky pro nedonošená a 
malá miminka v porodnici Klaudiánovy nemocnice. Pokud je chcete 
podpořit, můžete přinést na ředitelství nemocnice vlnu. Vhod přijde 
jakékoliv množství. 

 
* * * 

 
Na jednání zastupitelstva statutárního města Mladé Boleslavi 22. února 

oznámil primátor Raduan Nwelati, že se dlouholetý zastupitel města Jan 
Hamáček rozhodl na tuto funkci rezignovat, aby se mohl plně věnovat 
funkci předsedy ČSSD. Novým zastupitelem za sociální demokracii se 
tak stal téhož dne po složení slibu první náhradník na kandidátce 
Miroslav Čuban. 

 
Zdroj, podrobnosti, obrázky a další zprávy www.mb-net.cz 

-red- 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 

 
Heřmánek léčí 

 
Heřmánek je vysoce toxický pro buňky rakoviny prsu: U esenciálního 

oleje z heřmánku bylo ve studii prokázáno, že zabíjí až 86% buněk 
karcinomu prsu spuštěním programované buněčné smrti. Heřmánkový 
čaj se používá po staletí v tradiční a ajurvédské medicíně proti úzkosti, 
depresi, nespavosti, pro úlevu od bolesti, jako protizánětlivý a 
protiplísňový prostředek (zabíjí kvasinky jako je Candida). 

Nyní ale vědci zjišťují, že heřmánek může také pomoci v boji proti 
několika typům rakoviny včetně rakoviny prostaty, rakoviny plic, 
leukémie a jiné. 

Proč je heřmánkový čaj tak zdravý? Je to způsobeno tím, že je velmi 
bohatým zdrojem silného protinádorového flavonoidu zvaného 
apigenin, jenž je jinak těžké získat z naší stravy (petržel, oregáno a celer 
jsou také dobré zdroje). 

Jeden šálek heřmánkového čaje obsahuje asi 2 mg apigeninu, což je 
čtyřikrát více než průměrný denní příjem u evropských a amerických 
dospělých! A ano, tato úroveň může být rozdíl v riziku rakoviny. 

Jedna studie v Řecku zjistila, že za každý další 0,5 mg apigeninu 
užitého ženami, jejich riziko rakoviny prsu kleslo o 17%. 

Studie na lidech potvrzují, že heřmánek může zmírnit depresi, zlepšit 
spánek, a co je dost neuvěřitelné, způsobit pokles hladiny inzulínu, 
inzulínové rezistence, LDL cholesterolu atriglyceridů u dospělých 
s diabetem typu II! 

 
 

Vybral Jiří Přáda 
Zdroj: internet 
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Duhová modřinka 
 
Hlavu mám jak špendlíkovou hlavičku 
už nemůžu psáti pánbíčku 
krev se studem v žilách srazila 
plytkost rtíky v stenu zmrazila 
prča vonkem v kole veliká 
žel pipinka v rytmu netiká 
smrskla se papulka v ruměný kroužek 
je ze mě mrtvolka - bříško a stroužek 
do vlásků vrazím si umělou květinku 
to abych viděla růžovou pralinku 
co mi jí mikuláš rozmázne o půlku 
očička zamžikaj pot skane do důlku 
zbyde mi jenom ta třesoucí bradička 
to za ty do tvaru ohnutý zádíčka 
už mlčky filcuju co lůza navaří 
možná by pomohli za plotem zednáři 
křuplo mi v dušičce teď zvíce korunky 
prodala jsem za prach letošní laskonky 
tak už mě dolomte  
jak kaktus na poušti 
snad jenom kyvadlem pánbůh nám odpouští 
 

Evka 

10 

HUMOR 
Výroky dětí jsou lepší než vtipy  !!! 

 
Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si 

myslel, že nám bude vařit tatínek. 
 
Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné. 
 
Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá 

naschvál. 
 
Babička je tlustá, protože je plná lásky. 
 
Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší. 
 
Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky. 
 
Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově. 
 
A maminky se musejí pást, aby jim z prsou teklo mléko? 
 
Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády. 
 
Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky. 
 
Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní. 
 
Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru. 
 

* * * 
 
Zamilovala jsem se do tebe, protože jsem si myslela, že mi něco 
schází… 
No teď vím, že to byl rozum. 
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Pesimista vidí v tunelu tmu. 
Optimista vidí světlo na konci tunelu. 
Realista vidí světla vlaku. 
Strojvůdce vidí tři debily na kolejích… 
 

Čtenářům stále věrní 
Přádovi 

 
Když se cítíte smutní, osamělí, frustrovaní … 
vždycky si uvědomte, že jedno z nejkrásnějších světel ve vašem životě 
je … žárovka ve vaší lednici. 

-mb- 
 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 
Autorské řešení Stanislava Juříčka (Vsetín): 
  
1.Sb2!	[tempo]	….	
1.	 	 	 ‐Sg4/e6		 	 2.Jxg2≠	
1.	 	 	 ‐Sf5		 	 	 2.Dd2≠	
1.	 	 	 ‐Ja=libovolně			 2.S(x)c1≠	
1.	 	 	 ‐Jd=libovolně		 2.D(x)e5≠	
1.	 	 	 ‐g5		 	 	 2.De4≠	
1.	 	 	 ‐Ke3		 	 	 2.Dg5≠. 

(pozn. red. – symbol ≠	označuje	mat) 
 
Pod novou úlohu je jako autor uveden Michail Gorislavskij. 
 

Redakci dodal – MV – 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka: 2. 3. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (8+9) 
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