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Pro naše šachisty – bílý dá mat druhým tahem 
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           a   b   c   d   e   f   g   h 
Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, 

všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět 
jejich potřebám. 

čestná členka redakční rady, 
Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov,  
Marie Ritterová, Luboš Hluchý 

T.Jacobs-Stewartová    technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
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A jeden aktuální … 
 
Potkají se dva majitelé firem a debatují:  
 "Ty v dnešní době dáváš ještě zaměstnancům plat?" 
 "Ne, nedávám."  
 "A chodí ještě do práce?"  
 "Jo, chodí."  
 "Hele a neměli bychom teda vybírat vstupný.....?!"  

-c- 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z května 
Redakce obdržela následující závažnou poznámku k této úloze: 
 
Děkuji pěkně za květnové Klubko s hezkou dvojtažkou Z. Macha. 
Příležitostně zašlu jednu trojtažku. 

S pozdravem – Juříček 
P.S.  Ještě poznámku k úloze našeho skladatele dr. Zdeňka Macha - před 
několika lety se objevila v italském časopise dvojtažka G. Pecise, která je 
téměř totožná.  Autorka obrázku Gabriela Celnerová 

(formát obrázku byl z technických důvodů zmenšen)  
 Pan Juříček napsal o důvodném podezření z plagiátorství do českého 

časopisu Šachová skladba. Plný text jeho dopisu má redakce Klubka 
k dispozici. 

Poesie Evy Horákové 
 

Dnes je tak krásný den  
a sluníčko pálí Řešení: 1. Dh1! (hrozí 2. Db1 mat) 
nemusím být u moře Možné varianty: 1. Dxh1 2. Jxg3 mat 
stačí být v Českém ráji.    1. Sxd2 2. e6 mat 
    1. Vxd8 2. Jh7 mat 
Příroda kolem je nádherná  
mnoho památných je zde míst Nová úloha je od Imantse Kisise, Priekuli, Lotyšsko, tehdy SSSR 
na každém kroku  
dýchá historie Vybral – MV- 
jen v ní umět číst. 
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Cena Olgy Havlové, na kterou byl nominován i předseda sdružení 

Kolumbus Ing. Tylich, byla 7.června předána primáři spinální jednotky 
v motolské nemocnici, vozíčkáři MUDr. Křížovi. Ze zbývajících šestnácti 
nominovaných byly veřejně oceněny za práci na projektech čtyři osoby - a 
mezi nimi kolega Tomáš Tylich byl. Gratulujeme. 

O několik dní později náhle vážně onemocněl ředitel Kolumba, pan 
Jaroš. Přejeme brzké uzdravení a návrat k úspěšnému řízení organizace. 
 

Martina Přibylová 
* * * 

 
Rozšiřujte následující důležitou informaci: 
 
Občanské sdružení Anabell (sesterská organizace specializovaná na 
poruchy příjmu potravy – zejména mentální anorexii a bulimii) od června 
provozuje v Mladé Boleslavi poradnu pro lidi s poruchou příjmu potravy. 
Pomáhá hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených 
s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. V Mladé Boleslavi 
tuto novou službu naleznete na adrese Jaselská 176 (v prostorách Fokusu 
MB) Služby budou poskytovány po předchozí telefonické domluvě – 
objednání na čísle 775 904 778. 
 

* * * 
 

Páter Radek Vašinek, dosud kaplan římsko-katolické farnosti v Mladé 
Boleslavi a náš milý pravidelný host na vánočních klubech po čtyřech 
letech odchází – dokonce až do samotného Říma. 
Otci Radkovi děkujeme za čas, který nám věnoval, a přejeme mu hodně 
požehnání na novém působišti. 

Rada pobočky 

3 
Pozorně se dívejte 
a nebuďte slepí 
važte si té krásy 
nikde takové ve 
světě není. 
 
2. 
Rád chodím do lesa 
tam uklidním si  
nervy 
je to lepší než 
prášky brát 
skvělý balzám 
na duši. 
 
Les léčí nemoci 
duše i těla 
je to dávno známé 
les dodá člověku 
energii to nedovede 
lék žádný. 
 
3. 
Když tíží tě něco  
na duši 
svěř se svému příteli 
a když ti to nepomáhá 
vyhledej pomoc 
odborníka 
samo se to nevyřeší 
problém se stává 
ještě větší 
můžeš se také  
zhroutit do léčebny 
se dostat. 

(pokračování v příštím čísle) 
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NAŠE RECENZE 
 
Friedrich Naumann: Dějiny informatiky, Od abaku k internetu. 
Academia, 2009, Praha, 422 str., váz. ISBN 978-80-200-1730-7. 
 
Počítače dnes používá prakticky každý, o jejich historii znají podrobnosti jen 
zasvěcení. Jejich historie je podstatně delší, než si většina uživatelů myslí. Kniha 
Friedricha Naumanna může tuto mezeru ve znalostech zaplnit. Kniha má 12 
kapitol, jmenný rejstřík a seznam literatury. Zachycuje počítání a pomůcky 
používané pro počítání od pravěku do současnosti. Není to tedy jen historie 
moderních elektronických počítačů. Autor popisuje různé číselné soustavy, 
abaky, počítadla, vrubovky, mechanické kalkulátory Pascala, Schickarda, 
Leibnize a dalších tvůrců, logaritmické pravítko. Vedle dalších obecně známých 
konstruktérů Babbage, děrnoštítkového systému Holleritha, je zde např. 
informace o Leupoldovi, německém matematikovi, konstruktérovi a autorovi, 
který v 18. stol. nejen sestrojil vlastní kalkulačku, ale sepsal dvě velká a 
významná díla:   Theatrum arithmetico-geometricum a Theaatrum machinarum, 
2. dílo bylo přeloženo do ruštiny. Tento autor mě zaujal a našel jsem na Internetu 
elektronické verze. Hlavní dílo Leupolda je na 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leu
pold%29_p_001.jpg 
Dílo Theatrum arithmetico-geometricum v PDF je na 
http://www.archive.org/details/theatrumarithmet00leup 
Autor knihy popisuje i nástroje a vynálezy na zpracování a přenos informací: 
telegraf, telefon, historii elektronek a tranzistorů a integrovaných obvodů. Autor 
má vynikající znalostí německé historie informatiky, ale líčí i historii v jiných 
zemích. Samozřejmě vedle USA, která je dnes velmocí, také Velké Británie, 
Francie, Japonska, bývalých socialistických zemí a dalších evropských zemí. Byl 
jsem zvědavý, zda se zmíní o českém průkopníkovi IT Antonínu Svobodovi, 
autor samozřejmě nezapomněl a zmiňuje se o něm jako autorovi prvního  
teoretického díla o počítači. Naumann samozřejmě nemůže nepopisovat historii 
IBM, Microsoftu, Apple a dalších firem, ale také historii Internetu. Německého 
konstrukéra Konrada Zuseho líčí jako tvůrce prvního reléového počítače na světě. 
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
 

Život je změna a po nových volbách to bude platit dvojnásob. Změny 
ve prospěch invalidních důchodců a duševně nemocných se ale asi nedají 
příliš očekávat. Ačkoliv důchodová reforma začala již v letošním roce 
zpřísněním podmínek pro přiznávání invalidních důchodů, pořád to ještě 
není dost. Plánují se opakované revize definice invalidity (jen jestli 
medicína bude trvale schopná vracet nemocným a postiženým 
práceschopnost víc a víc) a na jejich základě další zpřísňování podmínek 
pro přiznání invalidity. Naopak má být všem postiženým poskytována 
intenzívní rehabilitace. Říkali to v rádiu. Už aby početná skupina duševně 
nemocných byla intenzívně rehabilitována, aby nemuseli odcházet do 
důchodu často ve velmi mladém věku. Přípravy zákona o ucelené 
rehabilitaci trvají snad už desetiletí (kdo při nich asi hájí naše zájmy?) a 
zákon pořád není. 

Současný ministr financí prý prohlásil, že máme víc invalidních 
důchodců než v roce 1945 po světové válce.To je možné. Většina žen byla 
tenkrát v domácnosti a tak jim těžko mohl vzniknout nárok na invalidní 
důchod... 

V poslední době opakovaně zaznamenávám ještě jednu skutečnost. 
Úkoly zdravotní péče jsou splněny, když je nemocný "v pořádku" 
z hlediska příslušného pracoviště. Pokud má další zdravotní problémy 
nebo je v rekonvalescenci odkázán na pomoc dalších osob a žije sám, 
nikoho to nezajímá. Na to, že je u řady nemocných komplexní zdravotně 
sociální péče nezbytná, neslyší zatím nikdo. Je možné, že se to vůbec 
někdy změní ? 

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) oslavuje 
v tomto roce deset let svého trvání. Co za tu dobu udělala "pro nás", 
nechávám vašim úvahám. Rok a půl už pracuje skupina, jejímž úkolem je 
vytvořit zákon na ochranu duševně nemocných, ale o dosavadních 
výsledcích její činnosti není zatím vůbec nic známo. Asi bychom měli být 
víc zvědaví. 

Mluví se o tom, že předseda NRZP ČR Václav Krása by mohl být 
jedním (i když jistě ne nejsilnějším) z kandidátů na funkci ombudsmana. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leupold%29_p_001.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leupold%29_p_001.jpg
http://www.archive.org/details/theatrumarithmet00leup
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Z REGIONU 
 
Nové Desatero problémů zformovali v pondělí 14.6. odpoledne účastníci 
dalšího Fóra Zdravého města, které se vůbec poprvé konalo ve 
vysokoškolském areálu Na Karmeli. 
Pořadí problémů je následující dle počtu hlasů při hlasování účastníků. 
1. Životní prostředí: Koncepce odpadového hospodářství 24 
2. Doprava a bezpečnost: Generel dopravy města   20 
3. Kultura: Klub seniorů s celoročním provozem  15 
4. Sport: Krytý bazén 25 m     13 
5.-6. Rodina-škola-vzdělávání 

Grantová politika pro volnočasové aktivity (děti a mládež)  12 
5.-6. Sport: Dobudování systému cyklostezek na Jičínské ulici  12 
7. Sociální a psychosocociální  problematika 

Vytvoření rámce financování sociálních služeb 
(určení priorit podporování sociálních služeb)  11 

8.-9. Životní prostředí: Přemnožení holubů - regulace  10 
8.-9. Zdravý životní styl, zdravotnictví 

Kvalitní prevence psychických a fyzických onemocnění 10 
10.  Doprava a bezpečnost  

Pokračovat v revitalizaci „Starého města“     9 
10. Kultura: 

více finančních prostředků na podporu kulturních akcí   9 
 
Pro více informací o Zdravém městě či Desateru problémů volejte Helenu 
Bubnovou, koordinátorku projektu Zdravé město Mladá Boleslav, telefon 
733 697 799. 
 

Zdroj: Oficiální stránky Statutárního města Mladé Boleslavi, 
http://www.mb-net.cz/ 

 

5 
Občas se uvádí jako první počítač ten, na jehož se podílel britský matematik Alan 
Turing, který sloužil pro dešifrování německého šifrovacího přístroje z 2. světové 
války Enigmy. Tato historie byla až do 70. let utajovaná a počítač byl zřejmě po 
válce rozebrán.  
Kniha obsahuje celou řadu obrázků, fotografií kalkulátorů či počítačů a portétů 
tvůrců a konstruktérů. Škoda, že seznam literatury neobsahuje seznam původní 
historických děl či odkaz na eventuální elektronickou podobu. 
Hlavní dílo Leupolda je na 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leu
pold%29_p_001.jpg 
Dílo Theatrum arithmetico-geometricum v PDF je na 
 http://www.archive.org/details/theatrumarithmet00leup 
Bohužel je to sken zřejmě původního vydání a je to ve švabachu, takže to je pro 
mě obtížně čitelné, kdybych objevil nějaký moderní text, nebo překlad do jiného 
jazyka, tak bych pár stránek přeložil. 
Hledal jsem na Internetu i díla Leibnize a toto je výsledek. Sebrané spisy Leibize: 
informace v ruštině jsou na:  
http://monada2006.narod.ru/Doc/Leibnitz_t1.htm 
Spisy Leibnize v ruském vydání by měly být na  
http://www.i-text.narod.ru/lib-f.html 
Našel jsem na ruském Internetu v PDF sebrané spisy Leibnize v PDF v sedmi 
dílech, které byly ve francouzštině, ale stáhl jsem si jen poslední čtyři, další 
stahování bylo placené a protože jsem si neuložil odkaz, nemohu teď webové 
stránky znovu nalézt, nicméně, pokud by měl někdo zájem umístil bych na svých 
webových stránkách odkaz na úložiště, kam bych uložil PDF, které jsem si sám 
stáhl. Další stránka, na kterém jsou některá díla Leibnize, je 
http://www.gutenberg.org/browse/authors/l#a7168 
České vydání knihy recenzoval Dr. Ing. Lubomír Soukup, který často doplňuje či 
opravuje autora a odbornou revizi provedl Prof. Milan Mareš. Vedle této knihy 
bych zmínil knihu Jaroslava Folty Vývoj výpočetní techniky, která je stručnější a 
má skromnější provedení. Psal jsem o ní v časopisu Moderní vyučování. 
Kniha je vhodná nejen pro učitele informatiky, či programátory, ale je to titul 
vhodný i do školní knihovny pro potřeby studentů 

Vašíček Karel 

http://www.mb-net.cz/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leupold%29_p_001.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatrum_Machinarum_%28Leupold%29_p_001.jpg
http://www.archive.org/details/theatrumarithmet00leup
http://monada2006.narod.ru/Doc/Leibnitz_t1.htm
http://www.i-text.narod.ru/lib-f.html
http://www.gutenberg.org/browse/authors/l#a7168


Příspěvky do Klubka od pí. Jarky Zvěřinové: 
 
Z perliček mých vnuček 
z doby před šestnácti lety 
 
"Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? 
Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu 
kůže? Vhodný původ? Smím dýchat?  
Tak děkuju." 

Aškenazy 
 
Jedna malá vzpomínka 
 
První vnučka Lucinka se narodila v říjnu 1993. Několik týdnů jsem 
mamince pomáhala. Po půlnoci jsem sešla do kuchyně. Tam jsi byla 
Lucko ty, coby nespavec. Byla jsi rozbalená na peřince na stole a 
maminka ti šeptala: "Jsi moje zlatíčko, moje sladká holčička, miluji tě." 
Hladila ti vlásky, líbala, hrála si s prstíčky…. 
Nezapomeň Lucinko tuhle lásku mamince oplácet. 
 
 
"Vždycky buď na lidi slušný, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat, 
až půjdeš dolů." 

Jaroslav Marvan 
 
 
Vyznání babičky: 
Miluji svět, miluji lidi, raduji se z každého hezky prožitého dne. Ráda 
oslovuji lidi s úsměvem, obdaruji maličkostí, nevyznávám Boha, ale 
věřím v dobro člověka. 
 
 
"Ohýbaj ma mamko, 
zakial som ja Janko. 
Keď ja budem Jano, 
nezohneš ma, mamo."    Slovenské přísloví 
Tříletá Lucka u babičky v Kosmonosích: 

 
Před usnutím čtu pohádky. Jsme zachumlané v peřinách. "Babi ještě čti 
o Popelce, Ferdu mravence." Nebere to konce. Otázka Lucie: "Proč 
nebyla macecha od popela? Babi, co je to garsonka? Kolik Ferda 
postavil baráků?" Rozhodnu rázně: "Ticho a spát!!! Je deset." Po 
chvilce se Lucie ve tmě posadí a praví: "Ale, že jsme si babičko krásně 
pokecaly?!!" 
 
"Největší štěstí na světě je ne nikdy neupadnout, ale vždycky vstát." 
 
Báseň pro jarní den 
 
Je teplo, které se schovalo 
do polštářků tátových dlaní. 
 
Je světlo, které probudilo 
kuřátka a petrklíče. 
 
Je místo, kde se napne dech, 
až praskne struna rtů 
a duha v očích tě usvědčí z lásky. 
 
Zkouška pro dvě 
 
Ta zkouška je pro malou Ivanku o dva roky mladší sestřičku od Lucky. 
Poprvé je malá Iva sama celý týden u babičky. Měly jsme na sebe 
spoustu času a bylo to nádherné! Ptám se: "Ivanko co je dnes za den?" 
Odpověď je rychlá: "Pátek, sobota, neděle." A tak zpíváme, vaříme, v 
posteli se držíme za ruce, aby se malé nestýskalo, říká mi chvílemi 
"MÁMO." 
 
A dnes?  Lucii bude 17 let, Ivě 15 let 
- jsou to pořád moje sluníčka, 
mám je moc ráda a jsem 
šťastná babička.      Jarka Zvěřinová 


