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Trpělivostí zachráníte svoji duši.  
 

Bible, Lk 21:19 
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AKTUÁLNĚ 

 
Prohlášení generálních sekretářů České biskupské konference, 

Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ČR 
ke zneužití symbolu židovské hvězdy 

 
 

S velkým znepokojením jsme zaznamenali zneužití symbolu žluté 
židovské hvězdy ze strany odpůrců očkování proti covid-19. Žlutá 
hvězda, kterou byli v období 2. světové války nuceni nosit Židé, se 
stala symbolem útlaku, utrpení a smrti mnoha milionů obětí 
nacistického teroru. Pokud si někdo tento symbol přivlastňuje a jeho 
užitím se chce stavit na roveň šesti milionů zavražděných 
v koncentračních a vyhlazovacích táborech, nelze v tom vidět nic 
jiného než nevkusný a vypočítavý cynismus, který překračuje 
všechny myslitelné hranice. Toto zneužití ostře odsuzujeme a ty, 
kteří se ho dopustili, vyzýváme k veřejné omluvě. 

 
V Praze, 11. ledna 2021 
 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 
generální sekretář České biskupské konference 
 
ThDr. Petr Jan Vinš 
generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR 
 
JUDr. Tomáš Kraus 
tajemník Federace židovských obcí v ČR 
 

-red- 
Zdroj: Prohlášení generálních sekretářů ČBK, ERC ČR a FŽO ČR ke 
zneužití symbolu židovské hvězdy - Církev.cz (cirkev.cz) 



3 
 

Jako citát měsíce jsme vybrali moudrost z Bible. Myšlenkami z Bible 
se nechávali inspirovat mnozí vynikající umělci, ať už jejich vlastní 
postoj k víře byl jakýkoliv. Například Karel Kryl byl silně věřící, Karel 
Čapek věřil, ale víru aktivně nepraktikoval, a Jan Werich nebyl věřící. 
Ovlivnit svou tvorbu moudrostí z Bible dokázal přesto každý z nich. 
Odkaz Lk 21:19 znamená přesné místo, odkud citát pochází. V našem 
příkladu jde o Nový zákon, Evangelium podle Lukáše, čísla udávají 
kapitolu a verš. Pokud byste si zkoušeli tento citát sami najít, může se 
stát, že bude jinak formulován – různé překlady Bible se mohou lišit. 

 
-red- 

* * * 
 
Náš přítel David sepisuje už řadu let medailonky kamarádek a 

kamarádů z okruhu působnosti FOKUSu MB (a vlastně i bývalé 
ČSDZ). Protože se v nich zmiňují i dost důvěrné věci, rozhodli jsme se 
společně, že je redakce může dát k dispozici neveřejně jen nejbližším 
přátelům. Přesto jsme se ale domluvili na výjimce a otiskujeme 
vzpomínku na Jana Čiňovského, o jehož úmrtí jsme informovali před 
rokem. Článek byl napsán v době, kdy byl Honza ještě mezi námi, 
ponechali jsme tedy vyprávění v čase přítomném. 

-red- 
 

Kovboj 
 
Bydlí na vesnici u Boleslavi společně s maminkou a i přes těžký 

průběh zdravotního psychického stavu pracuje. Doma připravuje dříví 
na zimu a seká trávník, ve Fokusu pracuje mnoho let v zahradnické 
dílně a má zde přátele. 

Do práce dojíždí na motorce a je strýcem od své sestry. Také se 
účastní fotbalových utkání v Čechách i v zahraničí.  

Nosí křížek na krku a anděl strážný nad ním drží ochrannou ruku, a 
tak doufejme, že i Janovi se povede nadále dobře, i když sudičky mu 
připravily složité životní zkoušky. 

David 
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P.S.: 
 

Důležité odkazy 
(upřesnění seznamu z 20/12) 

 
www.adventorion.cz , nabídka dobrých knih 
(některé lze stáhnout zdarma) 
www.listynadeje.cz dotované knihy, CD, DVD, letáky 
www.hopetv.cz  internetová televize 
www.pramenyzdravi.cz zdraví: informace + recepty) 
www.adra.cz  pomoc při povodních a v nouzových oblastech 
 

David 
 

* * * 
HISTORIE 
 

Slovenská televize připomněla sté výročí úmrtí Ernesta Denise 
(* 3. ledna 1849 Nîmes – + 4. ledna 1921 Paříž). Denis byl francouzský 
historik, politik, slavista, profesor na univerzitách v Bordeaux a na 
pařížské Sorboně. Je autorem mnoha děl o politických a kulturních 
dějinách Čechů a Slováků a dalších slovanských národů. Založil a 
redigoval revue La Nation Tchèque („Český národ“). 

 
Svou neúnavnou činností, politickým a společenským vlivem se 

významně zasloužil o vytvoření Československa. Rok 1918 potvrdil 
jeho historickou vizi a korunoval jeho úsilí vedené společně 
s pozdějšími našimi presidenty Tomášem G. Masarykem a Edvardem 
Benešem.  

 
-k- 

Zdroj a podrobnosti: 
RTVS, teletext, 26. 1. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Denis 
 



5 
 

 

Pomněnky kvetou 

Že prý z vlasů copánky mi spletou 

 

Zelená je louka 

Jiřička smutně na mě kouká 

 

Tam kde motýl Emanuel 

Smutně si brouká 

 

Písničku 

Až se bude stmívat 

Polib Jiřičku 

 

Polib na zobáček 

Dřív než zvonit bude umíráček 

 

 

Zuzka 
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ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 

Jak vydržet běh na dlouhou trať 
... aneb doporučení pro zvládání dlouhodobé zátěže 

 
Současná situace po nás požaduje zvýšený výkon. Aktivity, při kterých 

jsme byli zvyklí doplňovat energii, fungují jen částečně a jen někdy. 
Nikdo neví, kdy budou zase zakázány. Neustálé vědomí rizika přenosu 
viru a reálná množnost onemocnění je dalším stresorem naší každodenní 
reality. 
 

Na jaře jsme se s novou situací snažili vypořádat s vervou, měli jsme 
naději, že se vše rychle vrátí do „normálu. Teď je jasné, že se jedná o 
dlouhodobou záležitost, kterou nedokážeme jednoduše řešit a nevíme, 
kdy bude konec. Vedle technik na snížení stresu se musíme naučit dobře 
hospodařit s energií a účinně ji doplňovat. Aby se z nás nestala pasivní 
oběť, která pouze čeká na další problémy, ale maratonec, který ví, že 
poběží dlouho a chce ten dlouhý běh ve zdraví a úspěšně doběhnout. 
Potřebujeme vyrovnat nadměrný výdej energie jejím cílenějším 
doplňováním, posilovat kondici a především si zkusit ten běh také užít. 
Čas života je vzácný a nemůžeme si dovolit si ho otrávit. Důležitější, 
než to, co se děje okolo nás, je často, kupodivu, to, co se děje v naší 
hlavě. 
 

Z mnoha psychologických výzkumů víme, že dlouhodobou zátěž lépe 
zvládneme, když si ji rozložíme. Když se blížíme cíli, náš výkon vždy 
stoupá a motivace roste. Říká se tomu efekt cílové pásky. Tento efekt 
cílové pásky můžeme využít i plánovitě: rozdělíme si náš den, nebo 
velké a těžké dlouhodobé úkoly na etapy. Každá etapa je potom pro nás 
snadněji zvládnutelným cílem. Dosažení každého cíle nám dodává 
energii a motivaci. Velký úkol nebo dlouhodobá nepříznivá situace 
mohou pro nás být balvanem. Běh na etapy nám naopak dodá dobrý 
pocit z úspěšně zvládaných menších úkolů. Někdy si ani neuvědomíme, 
kolik jsme už uběhli a divíme se, z čeho jsme unaveni. 
 
Otázky k zamyšlení: 
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Co bych chtěl(a) na konci dalšího roku říct o tom předchozím, abych 
měl(a) dobrý pocit z toho, jak jsem ho prožil(a)? 

 
Jak se budu starat v novém roce o své tělo? O svou duši? Co pro to 

konkrétně udělám? A jaký bude první krok, první etapa? 
 
Co je to, co jsem vždycky chtěl(a) a nikdy jsem na to neměl(a) čas? Co 

pro to mohu udělat, aby se představa stala realitou? Naplánujte 
alespoň jeden malý krůček. 

 
Praktické tipy: 
 
    Zkuste naplánovat něco malého, zvládnutelného, co uděláte o 
víkendu, abyste zlepšili místo, dům, byt, kde bydlíte, atmosféru ve které 
žijete! 
 
    Co mi udělá radost, když se mi zítra podaří? Napište si to a pak 
schovejte do krabičky "udělané". Na konci týdne můžete mít pěkný 
základ pro novou soukromou sbírku. 

 
Zdroj: ŠKODA AUTO, www.skodastresu.cz 

16. 12. 2020 
PhDr. Alice Hamplová, RNDr. Štěpán Tichý (Centrum dohody, s.r.o.) 

Redakčně upraveno a zkráceno, dokončení příště 
 

* * * 
VLASTIVĚDA 
 

Před dvěma lety jsme vyrazili s CK Mayer na dovolenou do 
nedalekého Českosaského Švýcarska. Je to území vysokých skal, 
kaňonů a soutěsek a samozřejmě krásné přírody. Bydleli jsme v hotelu 
v Jetřichovicích, odkud jsme podnikali výlety do okolí. Míst, která stojí 
za návštěvu, je tu mnoho. Z těch nejzajímavějších je to např. cesta 
soutěskami říčky Kamenice z Mezní Louky do Hřenska. Část cesty lze 
projít pěšky. Jsou tu úzké lávky, skalní tunely, převisy. Vrcholem jsou 
ale místa, kam se dostanete jen na loďce. Jedná se o Edmundovu 
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soutěsku, kde absolvujete bezmála kilometrovou projížďku na pramičce 
vedené zkušeným převozníkem. Stejně jako v 19. století. Když už 
budete v Hřensku, určitě si nenechte ujít výšlap cca 1 hod. k nejvyššímu 
skalnímu oblouku v Evropě -"Pravčické bráně". Vstup na ní není 
možný, ale z okolních vyhlídkových teras uděláte krásné fotky a můžete 
se projít aspoň pod ní. Je zde i restaurace s tradičními českými pokrmy. 
Ještě pár dat: "Pravčická brána" má délku 26,5 m - výšku 16 m a leží ve 
výšce přes 400 m n. m. Za vidění stojí i skalní města v sousedním 
Německu. Na německé straně byla pro mě největším magnetem pevnost 
"Königstein" ležící na stolové hoře s nádhernými výhledy na řeku Labe. 
Za zmínku ještě stojí "Dolanský mlýn", skrytý v lesích nedaleko 
Jetřichovic. Je spojený s natáčením pohádek "Pyšná princezna" a "Peklo 
s princeznou". Všechna tato místa stojí za zhlédnutí. 

P. N. 
* * * 

 
REGION 
 

V neděli 17. ledna se v  hlavní zpravodajské relaci České televize 
Události objevila reportáž o  plánovaném očkování ve společnosti 
Škoda Auto. Redaktorka prohlásila, že ve Škodě jsou připraveny 
seznamy zaměstnanců k  očkování. A  to i přesto, že jsme ve 
Škodováckém Odboráři jasně psali, že žádné seznamy neexistují. 

Odvysílaná informace je nepravdivá. 
-red- 

Zdroj: Škodovácký odborář, 3/21, 21. 1. 2021 
 

* * * 

Především občanům Středočeského kraje je určen nový informační 
web Očkování Středočeský kraj (kr-stredocesky.cz) . Obsahuje 
informace o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní 
otázky, seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů. 

Nejen pro média je určena část věnovaná statistikám z oblasti 
očkování. Kraj dále zveřejnil na svém Youtube kanálu první z videí 
z nového seriálu bojujícího proti dezinformacím v oblasti očkování. 
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Díky partnerství se společností Chytrá péče si mohou občané kraje 
nechat na lince 800 124 111 poradit s registrací na očkování. 

Snad o žádném tématu se v poslední době neobjevilo takové množství 
dezinformací, jako právě o onemocnění COVID-19 a očkování proti 
němu. „Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži, které 
mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto 
jsme se rozhodli vytvořit seriál videí, který se s pomocí odborníků 
pokusí vyvrátit ty nejzásadnější,“ říká hejtmanka Petra Pecková.  

Pro občany Středočeského kraje, kteří potřebují poradit v oblasti 
očkování, je ve všední dny v době 8-17 k dispozici informační linka 
800 710 710. Dotazy lze směřovat také na mailovou adresu covid@kr-
s.cz.  

Zdroj, podrobnosti, obrázky a další informace: www.mb-net.cz 
-red- 

 
* * * 

 
HUMOR JE NÁM ZAPOTŘEBÍ 

 
Myslete pozitivně (a mějte negativní test)! 

Například: Dneska jsem spadl ze schodů a pomyslel si: 
„Páni, dneska jsem ty schody zvládnul rychle!“ 
 
 
Policie doporučila v tomto počasí na silnice vůbec nevyjíždět. 
Silničáři uposlechli ihned!!! 
 
 
Ta čeština je dokonalá: 

ŘEDITELSTVÍ SIL NIC A DÁL NIC 
 
 
Život bez psa? Je pod psa! 
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Občas je u nás už taková zima, že i bankomat mi ukazuje mínus… 
 
 
Vypráví jorkšírek: 
„Kdysi jsme byli vlci. Divocí a ostražití, zákeřní a mazaní… 
… a pak jsme si všimli, že lidé mají také gauč.“ 
 
 
Dáma blíže neurčitelného věku si kupuje papouška a říká mu: 
„Tak co, hlupáčku, umíš mluvit?“ 
Papoušek odpoví: „A ty, čarodějnice, umíš lítat?“ 
 

S úsměvem to zvládneme líp! 
z internetu vybrali Přádovi 

* * * 
 

SUDOKU 
 

Do volných políček je třeba dopsat cifry od 1 do 9 tak, aby v každém 
řádku, každém sloupci a každém ze čtverců 3x3 (jsou odlišeny barvou) 
byly zastoupeny všechny číslice 1 až 9, a to každá právě jednou – žádná 
nesmí být dvakrát a žádná nesmí chybět. 

 
Řešení sudoku z prosince 

 
4 3 2 7 6 1 9 8 5
9 7 6 8 4 5 3 2 1
1 5 8 9 3 2 4 7 6
8 1 4 5 7 3 6 9 2
3 2 9 6 1 8 7 5 4
5 6 7 4 2 9 8 1 3
7 4 1 2 9 6 5 3 8
6 8 3 1 5 7 2 4 9
2 9 5 3 8 4 1 6 7  

 
Nová úloha je na poslední straně. Řešitelům přejeme – rozum do hrsti! 

-red- 
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Za stepním ladem stojí chlad 

Jak mlha v dáli tone mlad 

Osení spálí denní spon 

Centimán svázán nezní zvon 

Satula v loňské pavéze 

Odmala dentáv spovezen 

Šapitó naší savany 

Dodává dlaní oznamy 

Stoven zná dávné odkazy 

Však delta zapne dabazy. 

 

 

Evka 
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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: 3. 2. 2021 
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