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Ježíš, ne Caesar! 
 

Tomáš Garrigue Masaryk 
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Jaroslav Seifert 

Hora Říp 
 

Viděl jsem hory plné ledu, 
však zpívat o nich nedovedu. 
Jiskřily dálky nad hlavami, 
jak bledě modré drahokamy. 
Jímala závrať při pohledu, 
zpívat však o nich nedovedu. 
Když, ale vidím na obzoru, 
uprostřed kraje nízkou horu, 
na nebi mráček běloskvoucí – 
přestane srdce chvíli tlouci. 
Oblaka letí v klasech zralých, 
a koně dupou po maštalích. 
V panácích jsou už všude snopy, 
a svatý Jiří zvedá kopí, 
aby je vrazil ve chřtán dračí 
a motýl spěchá po bodláčí, 
Tu nemohu se vynadívat 
a všechno ve mně začne zpívat, 
zpívat i plakat. 
Maminko má, 
jak je to hezké u nás doma! 
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Děkuji, děkuji, děkuji … 

 
Na klubu 12. 5. (termín jsme vybrali záměrně jednak kvůli souvislému 

volnu během okolo májových svátků a jednak proto, aby prodleva mezi 
klubem a pro mne osudným 17. 5. byla co nejkratší) se uskutečnila 
oslava mých, ano už šedesátých narozenin. 

Tímto veřejně děkuji všem přátelům z klubu za krásnou oslavu. 
Největší dík patří samozřejmě mé paní Lence, která s láskou se ujala 

organizace i přípravy pohoštění, jehož základem byl výtečný guláš. 
Také děkuji za dárky i dary. Dobře vím, že koupit třeba jen trochu 

nákladnější dárek pro mnohé z nás představuje docela i oběť, protože 
leckteré většinou chudší invalidní důchody znamenají nutnost uskrovnit 
se. O to více si toho vážím. A vážím si i maličkostí, které jsem obdržel. 
Mám radost ze všeho. 

Děkuji těm, kdo přišli osobně (a zase více těm přespolním, protože 
museli vážit únavnou cestu) i těm, kdo poslali gratulaci nebo vzkaz. 
Jirka Přáda nás telefonicky spojil paní PhDr. Darjou Kocábovou, takže 
jsme mohli i od ní slyšet pár milých slov, za která rovněž děkuji. 

Aby se kromě hodování také i trochu přemýšlelo, přečetl jsem článek 
pana prof. Milana Zeleného. Kdo má o něj zájem, najde jej v Klubku 
jednak v čísle 7/2001, ale také v čísle 11/2017, kde jsem jej otiskl 
znovu. 

 
Jan Bázler 

* * * 
P.S.: 

 
Klubko vychází nyní jako dvojčíslo za měsíce červen a červenec 

(zvážili jsme to tak s ohledem na mou dovolenou). V srpnu budu 
většinou v práci, takže vyjde samostatné srpnové číslo. 

 
Básničku od Jaroslava Seiferta nám zaslal Jirka Přáda ve formě 

presentace (program Powerpoint), která obsahuje i ilustrativní obrázky. 
Vše je k nahlédnutí na počítači u nás v klubovně. 
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Citát měsíce vyjadřuje křesťanské kořeny demokratismu T. G. 
Masaryka. Nejpádnějším důvodem pro demokracii je podle něj víra, že i 
ten nejubožejší a nejméně významný člověk má nesmrtelnou lidskou 
duši a podle toho se s ním má jednat. 

 
* * * 

AKTUÁLNĚ 
 

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který 
spouští Ministerstvo zdravotnictví. Součástí portálu je mj. databáze 
pacientských organizací, která poslouží pacientům a jejich blízkým či 
pečujícím osobám. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o 
Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do 
tvorby zdravotnických politik. 

Do budoucna by portál měl sloužit i k dalšímu vzdělávání 
pacientských organizací. Budou se zde nacházet vzdělávací materiály, 
e-learningové moduly, webináře, záznamy ze seminářů a další nástroje, 
které mohou pacientské organizace využít pro svůj další rozvoj. S 
ohledem na cílovou skupinu webový portál usiluje o maximální 
přístupnost „V České republice máme zdravotní péči na vysoké úrovni, 
ale toho, co se občas nedostává, je provázanost péče a rady, jak s 
onemocněním či postižením žít. Pacientské organizace sdružující 
pacienty a jejich blízké jsou v tomto ohledu nedocenitelné. Dávají lidem 
vědomí, že v tom nejsou sami,“ říká ministr Adam Vojtěch. 

Pacientská rada jako poradní orgán ministra zdravotnictví byla 
jmenována na podzim minulého roku. Rada se doposud zapojila do 11 
připomínkových řízení. Pacienti se tak mohli vyjádřit např. k oblastem 
inovativní léčby nebo zdravotnických prostředků. Samotná Rada také 
zřídila čtyři pracovní skupiny, kde pacienti hledají shodu na oblastech 
jako je zdravotně-sociální pomezí nebo duševní zdraví. 
 
Stránky nového portálu: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ 

Redakci dodala Martina Přibylová 
Plný text zprávy: 
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-spustilo-novy-portal-
pacientskych-organizaci_15427_1.html 
Ing. Gabriela Štěpanyová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí 
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Chtěla bych létat nad poli 
uletět tobě 
vznášet se s sokoly 
 
uletět tvé zlobě 
cítím bolest 
trhá mě na cary 
trhá 
přede mnou rozplynula se mlha 
  
cítím svou slepotu 
                     mou bolest 
                    tvůj nezájem 
                   svou lakotu 

 
 
 

Zuzka 
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Moje nervy jsou jak nitě 
trpí tělo, trpí cit 
vážně nechci další dítě 
kde je tvojí duše svit 
Snad se vejdu do kanónu 
vystřelte mě na měsíc 
přiložím jen ucho k tónu 
abych našla rub i líc 
Nechci vidět plameňáky 
nechci střelku kompasu 
jen mi natoč správnou míru 
k tomu velkou klobásu. 
Nebo tady s prachy v prachu 
a ve střevech vteřinky 
chcípnu malej velkej brachu 
a probrečim peřinky. 
 

 
Evka 
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1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 
 

V únoru jsme si připomněli vzpouru v boce Kotorské. Výrazem 
protestu proti zhoubné první světové válce přímo na našem území byla 
vzpoura v Rumburku. 

Dne 21. května 1918 tam došlo ke vzpouře vojáků náhradního praporu 
plzeňského 7. střeleckého pluku. Vyvolali ji bývalí zajatci, propuštění 
z ruského zajetí (poté co bolševická vláda uzavřela s Německem a 
Rakousko-Uherskem mír) a zařazení zpátky do armády. Důvodem byla 
jejich nespokojenost s průtahy při vyplácení dlužného žoldu za dobu 
zajetí, s plánovaným novým odesláním na frontu a se zhoršujícím se 
stravováním. 

Prvního velitele vzpoury Františka Nohu vystřídal desátník Stanislav 
Vodička, který se jí pokusil vtisknout národnostní motiv. Vzbouřenci 
obsazovali okolí a měli záměr spojit se s posádkou v Novém Boru, byli 
však obklíčeni a poraženi. 

V následných soudních procesech bylo 10 vzbouřenců odsouzeno 
k trestu smrti (včetně Vodičky a Nohy), 22 k trestům vězení, asi 250 
potrestáno disciplinárně a odesláno na frontu. Okolo 100 rekrutů, kteří 
ještě nestačili ani obléknout uniformy, bylo osvobozeno a odesláno 
k jiným plukům. Zbylí vzbouřenci byli uvězněni v terezínské pevnosti a 
vyšetřováni až do konce války. Několik jich ve vazbě zemřelo, další 
zemřeli po svém propuštění... 

Osudy těchto vojáků byly námětem pro skvělý český film „Hvězda 
zvaná pelyněk“. 

 
Popravení: Stanislav Vodička (23 let), František Noha (23 let), 

Vojtěch Kovář (32 let), František Pour (22 let), Jindřich Švehla (30 let), 
Jakub Nejdl (22 let), Jan Pelnář (27 let), Jiří Kovářík (32 let), Antonín 
Šťastný (21 let), Jakub Bernard (31 let) 

-red- 
Zdroj: 

https://www.rumburk.cz/cz/turista-kultura-rumburska-vzpoura.html 
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OZNÁMENÍ 

 
 

POŽÁDÁME O GRANT NA ORGANIZACI VÝSTAVY PRACÍ 
KLIENTŮ FOKUSU 
 
VÝSTAVA POTRVÁ OD SRPNA 2019 DO PROSINCE 2019 
V PROSTORÁCH SBORU ČESKÝCH BRATŘÍ (EMPORY) NA 
ČESKOBRATRSKÉM NÁMĚSTÍ V MLADÉ BOLESLAVI 
 
VYSTAVOVAT MŮŽEME COKOLIV, CO MÁ NĚCO 
SPOLEČNÉHO S UMĚNÍM A TVOŘIVOU PRACÍ – TO 
ZNAMENÁ – OBRÁZKY, FOTOGRAFIE, BÁSNĚ, KRATŠÍ 
POVÍDKY, KERAMIKU A PODOBNÉ VĚCI.  
 
O GRANT POŽÁDÁME NA PODZIM LETOŠNÍHO ROKU A 
CHCEME ZÍSKAT TÉŽ FINANCE NA RÁMOVÁNÍ VAŠICH 
DĚL. 
 
OBRACÍM SE NA VŠECHNY NAŠE KLIENTY. ZAMYSLETE 
SE, PROSÍM, TVOŘTE A PŘIPRAVUJTE VĚCI, KTERÉ 
BYSTE CHTĚLI V CHARISMATICKÝCHPROSTORÁCH 
KOSTELA VYSTAVIT…. NÁPADY JSOU VÍTÁNY! 

 
 
Pro informace volejte Ivetu Karáskovou 778 749 043, mailujte 

(karaskova@fokus-mb.cz),…. těším se na Váš zájem 
 

Iveta 
 
 

Pozn. red.: Výše uvedenou plánovanou akci budeme moci využít třeba 
právě i k propagaci našeho časopisu. 
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REGION 
 
 

Mladá Boleslav se zapojí do pilotního projektu 
kontaktních míst pro seniory 

 
Od 1. července se ve Středočeském kraji rozjede projekt POSEZ 

(POmoc, SEniorům a Zdravotně postiženým), do kterého se zatím 
zapojí tři města, a jedno z nich bude Mladá Boleslav, spolu s ní pak 
ještě Nové Strašecí a Poděbrady. Cílem projektu POSEZ je zřídit a 
provozovat bezbariérová kontaktní místa pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. V Mladé Boleslavi bude kontaktní místo 
provozovat organizace Služby a školení MB, sídlící v areálu 
komunitního centra Klementinka. 

Středočeský kraj přispěje na provoz každému kontaktnímu místu 60 
procent, zbývající částku uhradí příslušné město.  

V kontaktních centrech najdou senioři a handicapovaní místo 
k setkávání a další aktivity. Součástí bude například i přístup k internetu 
včetně pomoci s jeho využitím nebo zázemí pro setkávání, kde si budou 
moci senioři posedět a sdílet své problémy či zkušenosti.  

Projekt se nesnaží nahradit poskytování sociálních služeb dle zákona 
108/2006 Sb., ale doplnit celý systém sociální péče. 

 
* * * 

 
 

V Boleslavi funguje svépomocná skupina pro rodiny 
pečující o člověka s demencí 

 
Také v Mladé Boleslavi funguje svépomocná skupina pro rodiny, které 

pečují o člověka, trpícího některou z forem demence. Spolek Dementia 
pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 17.00 do 19.00 hodin setkání 
v komunitním centru Klementinka, vstupné se samozřejmě neplatí. 
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Smyslem činnosti organizace Dementia je působení v oblasti veřejné 

osvěty, vzdělávání, poradenství a podpora jak neformálních pečujících, 
tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou 
nemocí (nebo jiným typem demence). 

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

-red- 
 

* * * 
 
HUMOR 
 
Letošní rok je znamená nejen sto let od vzniku republiky, ale také sto let 
od narození nejen skvělého herce, ale také literáta, pana Miroslava 
Horníčka. Na internetu jsme našli malý sborníček z jeho moudrostí. 
 
Milostný trojúhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý. 

 
Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám. 

 
Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí. 

Na druhou stranu je dobré a chvályhodné, když opilci sportují. 
 

Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. 
 

Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna, 
uvědomte si, že vám nasadili parohy a ne křídla. 

 
Dobrá žena buď pije nebo nalévá. 

 
I ženatý může být šťastný. Jen se to nesmí dovědět manželka. 

 
Já jsem vám to říkal. 

(epitaf na hrobě hypochondra) 
 

Když láska prochází žaludkem, tak kde potom proboha končí? 
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Když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď auto nebo žena. 

 
Beru svoji ženu všude, ale ona vždycky najde cestu zpátky. 

 
Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy. 

 
Nezapomínejme na naše klasiky – i M. Horníček mezi ně dávno patří. 

Přádovi 
P.S.: Tentokráte ještě trochu vážně: 
Pro dobré rady užijte následující odkaz: ww.rady-navody.cz/ 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z dubna 

1. Vd1 
 
Černý na tahu je v nevýhodě. Cokoliv udělá (a moc toho ani nemůže), 
bude špatně. 
 
1. … Jd6  2. Jxd6 mat 
1. … Je5  2. Jxf6 mat 
1. …jiný tah J z c4  2. Jd6 mat 
1. …jiný tah S z d4 2. Jxf6 mat 

 
 

Následující nová úloha má autora ze Zlaté Olešnice. Je jím pan Miloš 
Maryško. 

Redakci dodal – MV – 
 
Originální úlohu pro náš časopis vytvořil opět pan Stanislav Juříček ze 

Vsetína. S otištěním počítáme v nejbližším následujícím čísle. 
Děkujeme už ale nyní. 

Redakce 
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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:14. 6. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (9+12) 

 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

      a        b        c      d        e       f        g       h 
 
Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie 

Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady. 


