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Když člověk miluje, 
první, co musí, 
je odpouštět. 

 
Josef Kemr 
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Měla jsem 

Nezbylo mi nic 

Co s tou krásou z Nemanic 

Co už nemám 

Se zbytkem hrdosti hlavu zvedám 

 

Žila jsem 

Co je to dnes 

Realita či sen? 

Tak nade mě se vznes 

Cítíš to  

Třeba zas voní les 

Třeba zas slunce svítí 

Třeba zas květina kvete 

Tak snad hlavu 

Už mi nic nepoplete 

Ano voní zas 

Čeká mě něco nového v tento čas? 
 

Zuzka 
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Náš časopis oslaví letos 

 
20. výročí založení 

 
Ano je to opravdu tak. Letos jsme zahájili redakci a tisk 21. ročníku 

našeho časopisu, což možná někoho mate. Ale skutečně naše redakční 
20. jubileum se bude konat právě letos. Narozením dítěte začíná první 
rok jeho života a o prvních narozeninách začíná už rok druhý a tak je 
tomu i s roky dalšími. U nás je to ovšem ještě navíc komplikované tím, 
že naše první číslo (ti nejpečlivější z našich čtenářů ho možná ještě mají 
schované) vyšlo teprve v dubnu 2000. 

 
Takže právě v dubnu bude slavnostně vydáno jubilejní číslo. Kdo má 

nějaký dobrý nápad, co by se v něm mělo objevit, ať se ozve redakci. 
Každopádně zalovíme v redakčním archivu a vybereme pár ukázek 
toho, o čem jsme psali v minulosti. 

 
20 let naší činnosti by mělo být také impulsem k zamyšlení nad 

budoucností. Z redakčního kolektivu za ta léta už řada kolegyň a kolegů 
odešla, Luboš Hluchý dokonce už navždy. Také naše výkony už jsou 
s přibývajícím věkem kolísavé. Hodně toho zůstává na mně – nepíši to, 
abych se chlubil, ale proto, abych upozornil na to, že se mi blíží odchod 
do výslužby nejen ve firmě Škoda Auto a. s., ale i v naší redakci. 
Obměna redakce by nejen byla zapotřebí, ale za pár let už bude 
nezbytností. Vážení přátelé, popřemýšlejte o tom. 

 
Váš 

 
Jan Bázler 

 
redaktor především technický 
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NAŠE PROGRAMY 
 

Náměty, co by se mělo dělat o sobotních klubových setkáních, dává 
tým sociální rehabilitace dohromady. Na 11.1. je již program připraven, 
další měsíce jsou ještě zčásti otevřené. Zvažujeme výlet na zámek 
Stránov, kde bylo zřízeno muzeum hraček. V úvahu připadá i známý 
zámek Sychrov. Každopádně uvítáme i nápady „z pléna“ – jakákoliv 
zajímavá myšlenka bude pečlivě zvážena. 
 

Váš tým sociální rehabilitace 
 

* * * 
 
ORGANIZAČNÍ PŘIPOMÍNKA 

 
Vánoční klub a vánoční besídka 

 
V době činnosti ČSDZ byl vždy tradičním vyvrcholením každého roku 

vánoční klub (přesněji řečeno advetně-mikuláško-vánoční velký klub), 
konaný o první prosincové sobotě. FOKUS tuto tradici počínaje už 
rokem 2015 převzal, navíc ale pořádá i vánoční besídku v trochu 
pozdějším termínu. Obě akce probíhají v klubovně v Novém parku, 
počítá se jen s trochu jiným složením účastníků (nikomu se samozřejmě 
nezakazuje, aby přišel na obě akce, pokud bude chtít a mít na to čas). 
Protože je FOKUS z. s. velká organizace a prostory v klubovně nejsou 
neomezené, je to tak vhodnější, než kdybychom pořádali akci jedinou. 

-red- 
 

* * * 
 

Citát měsíce pochází od známého herce, hluboce věřícího člověka a 
aktivního účastníka událostí listopadu 1989. Bohužel i on se rozkmotřil 
se svým starým kolegou a kamarádem Rudolfem Hrušínským. Usmířit 
se spolu už nestihli. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
 

Kdybych já Popelkou byla, 
tři oříšky bych Ti dala… 
V tom prvním se pevné zdraví skrývá 
a v druhém se štěstí schovává. 
 
Ten třetí zatím 
schovej v dlani 
a až Ti bude nejhůře, 
tak rozlouskni ho bez váhání 
a on Ti pomůže. 
 

Z internetu vybral 
Jiří Přáda 

* * * 
 

REGION 
 

V roce 2019 bylo na záchytné stanici při oblastní nemocnici v Mladé 
Boleslavi (Klaudiánově nemocnici) umístěno celkem 435 „klientů“  – to 
je o 15 lidí více než v předešlém roce (jednalo se o 384 mužů a 51 žen, 
českých občanů 296 a cizinců 139). Jen 78krát sem byli umístěni lidé 
s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi a opakovaně tuto službu využilo 
nedobrovolně 75 lidí. Je to svým způsobem odvrácená tvář prosperity 
našeho města. 

V Mladé Boleslavi při Klaudiánově nemocnici funguje protialkoholní 
a protitoxikomanická záchytná stanice od roku 2008. V roce 2019 měla 
tři lůžka, provoz je zde pouze v noci od 19.00 do 7.00 hodin. Klient za 
noční pobyt zaplatí 3000 korun (cena se nebude měnit ani v roce 2020).  

Nadále platí, že ne vždy jsou klienti ochotni či schopni tuto částku 
zaplatit. Za rok 2019 tak klienti za svůj pobyt na mladoboleslavské 
záchytce dluží celkem celých 969 200 korun. 
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Klaudiánova nemocnice v roce 2019 do své protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice investovala více než 7 milionů 
korun. Na tuto modernizaci poskytl nemocnici Středočeský kraj dotaci 
ve výši téměř 6 milionů korun. Vybudovány byly moderní prostory, 
které splňují požadavky aktuálně platné legislativy, a především zajistí 
bezpečnost a ochranu zdraví klientů a standardní pracovní podmínky 
pro personál záchytky. 

 
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav udělilo 25. listopadu čestné 

občanství Petru Hrdličkovi, dlouholetému konstruktérovi ŠKODA 
AUTO a otci modelu FAVORIT. Samotné převzetí symbolického klíče 
od města, pamětního listu a květinového daru proběhlo 19. prosince 
v obřadní síni magistrátu. Události se zúčastnilo kompletní vedení města 
v čele s primátorem Raduanem Nwelatim a jeho všemi náměstky Jiřím 
Bouškou, Danielem Markem, Miroslavou Kašpárkovou a Robinem 
Povšíkem. Nechyběl ani člen představenstva ŠKODA AUTO Bohdan 
Wojnar, členové rady města, pracovníci magistrátu i členové 
Hrdličkovy rodiny. 

Pro Petra Hrdličku nešlo o první významné ocenění. V minulosti již 
obdržel pamětní list za zásluhy a vývoj vozu FAVORIT při příležitosti 
výročí 30 let od jeho představení veřejnosti od Parlamentu České 
republiky a jeho předsedy Jana Hamáčka (viz např. Klubko 2017/10). 
V roce 2018 získal ocenění za celoživotní přínos českému exportu od 
Asociace exportérů, které předával premiér Andrej Babiš. V říjnu 2019 
dostal od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání - Medaili za 
zásluhy I. stupně. 
 

Infocentrum Mladá Boleslav (Železná 107, postranní vchod směrem 
od Náměstí míru), které získalo hodnocení 100 %, vloni navštívilo přes 
55 tisíc lidí. 

Mladoboleslavské infocentrum šíří informace o našem městě, ale 
poskytuje i řadu dalších služeb nejen z oblasti cestovního ruchu. Je 
možné se zde dozvědět o zajímavostech v Mladé Boleslavi a okolí, o 
možnostech ubytování a stravování, lze tu zakoupit mapy, pohlednice, 
turistické publikace, knihy i suvenýry. Ale v infocentru získáte také 
přehled o kulturních akcích, zakoupíte vstupenky na místní akce a 
vstupenky z prodejních sítí Ticketportal, Ticketstream a eVstupenka. 
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Dále zde můžete zakoupit autobusové jízdenky po ČR i Evropě 
z prodejního portálu AMSBus.cz. Získáte zde i informace o jízdních 
řádech vlaků a autobusů a můžete si tu dobít kartu na MHD. K dispozici 
je veřejný internet, kopírování, tisk, laminování, scanování a kroužková 
vazba. O tom, že služby infocentra využívá spousta lidí, svědčí fakt, že 
za rok 2019 zde bylo opět přes 55 tisíc návštěvníků. 

Samotné infocentrum provozuje dva webové portály, jeden pro celý 
region www.mladoboleslavsko.eu, kde lze nalézt přehled aktuálních 
akcí a informace o regionu a druhý se věnuje přímo naučné stezce 
Metalová cesta www.metalovacesta.cz.  

Do Infocentra pravidelně dodáváme i výtisky našeho časopisu. 
 

První noci provozu má za sebou vyhřívaný stan pro bezdomovce 
v Poplužním dvoře. Dosud poměrně teplé počasí letošní zimní sezóny 
ukázalo i svou mrazivou tvář, proto bylo nutné již ihned po Novém roce 
2. ledna stan otevřít. "Během tří nocí provozu zde využilo možnost 
noclehu celkem osmatřicet lidí, z toho samozřejmě někteří opakovaně. 
Ve stanu mohou přespat muži a ženy, letos mezi nocležníky opět 
nechybí ani cizinci polské a slovenské národnosti," uvedla náměstkyně 
primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková. 

 
Uplynulo pouze 15 minut z roku 2020, když na svět přišel malý 

Mareček Holub. Narodil se v Klaudiánově nemocnici nejen jako první 
miminko Mladé Boleslavi, ale také jako vůbec první letošní Středočech. 
3. ledna ho navštívili s dárky náměstkyně primátora Miroslava 
Kašpárková, ředitelka Zdravotní pojišťovny Škoda Darina Ulmanová a 
ředitel nemocnice Ladislav Řípa. 

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

 
PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Právě dnes – 9. 1. 2020 si připomínáme 130 narozeniny Karla Čapka. 
Nejednou jsme otiskli jeho myšlenky (leckdy až děsivě aktuální) nebo 
zajímavé ukázky z jeho díla. Budeme v tom pokračovat i nadále. 

Redakce. 
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Česká křesťanská akademie zve 
 

Čtvrtek 16. 1. 1020 – PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., 
Th.D. : „Náhrada za mrtvého Boha“ 

Doba pozdní moderny je obdobím, kdy jen málokdo uvěří hotovým 
receptům na spásu své duše, natož aby věřil v celkový smysl vesmíru. 
Když tedy zklamaly všechny předvědecké (náboženské) i moderní 
(spíše ateistické) recepty, stojí i křesťanství před otázkou, má-li co ještě 
do dnešní doby nabídnout!?  

Michal Podzimek je katolický kněz. Působí na katedře filosofie a je 
proděkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na 
Technické univerzitě v Liberci. Byl u nás v Mladé Boleslavi před 20 
lety kaplanem.  

Pravidelné místo a čas konání: ve sboru Českobratrské církve 
evangelické v Husově ulici 199/15 v Ml. Boleslavi vždy v 19:00 h. 

 
Zdroj: RNDr. J. Vosáhlo 

 
* * * 

 
 

Silvestr až do Tří králů … 
 

U myčky: 
„Tak co, myjete auto?“ 
„Né! Zalejvám ho, aby mi z něj vyrostl autobus. 
 

* * * 
 
Petra je úžasná! 
Petra zkusila při hubnutí místo zeleného čaje zelený salám. 
Petra má za dva dny 3 kila dole. 
Chceš být hubená? Buď jako Petra! 
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Největší problém některých dnešních žen je, 
že 90 % jejich krásy se dá odstranit vlhčeným ubrouskem. 
 

* * * 
 
To jsou dnes lidi! 
Pochválíte někomu knír a ještě se urazí! 
Ženská jedna nevděčná! 
 

* * * 
 
Výhodou papírové tašky je, že rozloží. 
Většinou ještě dřív, než dojdu s nákupem domů. 
 

* * * 
 
Hledám muže na žhavé letní noci: 
Já budu spát a on zabíjet komáry. 
 

* * * 
 
„Jak se cítíš v manželství?“ 
„Omládl jsem, úplně jako kdyby mi bylo patnáct.“ 
„Jak to?“ 
„Už zase kouřím a piju tajně!“ 
 

* * * 
 
Baví se dvě stařenky: 
„Maruno, ty i po šedesáti letech manželství říkáš svýmu starýmu 
miláčku a zlatíčko. To ho pořád tak miluješ?“ 
„Ale čerta starýho! Já před deseti lety zapomněla, jak se jmenuje, a je 
mi trapný se ho na to zeptat.“ 
 

Nehledejte v novém roce na internetu nenávist, ale srandu! 
Vaši Přádovi 
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P.S:: Matematická úloha.  
 
……..tak děti, spočítáme si jednoduchý příklad:  
Anička pojede o prázdninách z Liberce k babičce do Strážnice.  
Z Liberce do Hradce pojede rychlíkem v tarifu ČD (České dráhy).  
Z Hradce do Pardubic v tarifu hradeckého a pardubického kraje.  
Z Pardubic do Olomouce vlakem RJ (RegioJet).  
Z Olomouce do Starého města rychlíkem ČD.  
Ze Starého Města do Strážnice osobákem v tarifu Zlínského kraje. 
 
Kolik bude Anička potřebovat jízdenek, kolik Anička celkem zaplatí a 
kdy Aničku propustí z psychiatrie? 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z listopadu 
 

Svůdnosti: 
1. Df4 ?  d6 
 
1. Dc3?  Kf3 
 
1. De7?  Sd4+ 

 
Řešení: 

 
1. Db2!   Hrozí:  De5 mat 
 
1. -  d6  2. Db7 mat 
 
1. -  Ke4 2. Dg2 mat 

 
Zdroj: „šach mat“, Kolma Maier-Puschi, přeložil a rozšířil Vítězslav 

Houška, SNDK, Praha, 1968. 
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Tráva roste 
Strom mechem obroste 
 
Dívám se vzhůru 
Dotýkám se okvětních lístků 
Letím na křídlech ptáků 
 
Obdivuji západ slunce 
Potřísním smůlou toho stromu 
Svoje ruce 
 
Vnímám vůni jara 
Na ně budu pamatovat 
Až budu stará 
 
Až skončí den 
Až do mé mysli nakráčí sen 
 
Možná že jednou oslepnu 
Přesto před tou krásou 
Tiše pokleknu 

 

 

Zuzka 
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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 
nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka: 9. 1. 2020 
 
Znáte dobře Švejka? 

 
Níže uvedená příjmení jsou dobře známá z české politiky: 

Fiala 
Kalousek 
Paroubek 
Schwarzenberg 
Zeman 

 
Ale téměř všechna najdeme i ve slavném protiválečném humoristickém 
Haškově románu „Osudy dobrého vojáka Švejka.“ 
Chybí pouze jedno jediné ze všech výše uvedených. 
Víte, které?        -k- 

* * * 
Redakce upřímně děkuje 

za všechna milá vánoční i novoroční přání. 
 

Red. 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. 


