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Pro naše šachisty 
Pro vaši šachovou rubriku zasílám jednu moji jednodušší dvojtažku-
miniaturku (t.j. s počtem max. 7 kamenů). Doufám, že se bude 
řešitelům líbit.  Juříček Stanislav (Vsetín) 
Bílý dá mat 2. tahem - originál pro "Klubko". 
Notace - bílý: Kf7,Dc4,Sa5,Je2 - černý: Kd6,Pc7 (4+2). 
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číslo osmé - srpen 

ročník X. (2009) 
 
 
 

 
 
 

Schopnost klást moudré otázky 
je polovinou modrosti. 

 
Francis Bacon 
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CO NÁS ZNEPOKOJILO 
 
Pod tímto titulkem jsem zveřejnil znepokojivou informaci o možném 
přidělení nám pronajatých prostor jiné organizaci. Krátce po vydání 
červencového čísla jsem navštívil pana Mgr. J. Polívku, náměstka 
primátora – konkrétně 13.7. a věc s ním projednal. Pan náměstek chápe 
naše důvody a přislíbil nám podporu (mimochodem je i pravidelným 
čtenářem našeho časopisu). Současně nás upozornil, že o eventuálním 
návrhu na změnu by nerozhodoval pouze on sám, ale celá rada města jako 
kolektivní orgán a, pokud by většina ostatních radních měla jiný názor, 
podpora pana náměstka nám stačit nebude. (Rovněž se už blíží termín 
nových voleb do městského zastupitelstva a příští vedení města by nám tak 
vstřícné už nemuselo být). Pokusím se kontaktovat některé další členy 
městské rady a bylo by dobře, abych v tomto úsilí nezůstal osamocen. 
Znáte naše radní? Dejte s někým z nich o našich problémem řeč!  
 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
 
 

* * * 
 
 

Povaha ušlechtilá  a povaha otrocká 
 

V souborném vydání sebraných spisů Josefa Čapka vyšly i jeho novinové 
články. Najdeme je třeba v městské knihovně. Znalec literatury si je může 
porovnat s články jeho mladšího, ale literárně proslulejšího bratra Karla. 
Josef se nám může jevit jako méně zářící, avšak více hloubavý. Ledacos 
ovšem mají oba dva bratři společné, například zájem o obyčejné věci nebo 
snahu rozumět tomu, co se děje za hranicemi naší země. 
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Literární soutěž Boleslav, Boleslav, překrásné město 
 
- vyhlásilo město Mladá Boleslav – zdravé město na počátku roku. Termín 
pro odevzdání příspěvku byl prodloužen do 30. září. Soutěž je určena pro 
žáky a studenty, ale i pro širokou veřejnost. Zájemci mohou napsat svůj 
příspěvek formou volného literárního útvaru (fejeton, úvaha, esej, povídka 
atd.), který vyjadřuje pocity ze života ve městě. Autoři by se měli ve svých 
příspěvcích pokusit zodpovědět některou z následujících otázek: Jak vidím 
Mladou Boleslav? Mladá Boleslav mýma očima? Co schází Mladé 
Boleslavi? Co je krásného na městě Mladá Boleslav? 
 
Kontaktní osoba: Helena Bubnová, odbor stavební a rozvoje města na 
Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, e-mail: 
bubnova@mb-net.cz, tel. 326 715 693, mobil 733 697 799. 
Další podrobnosti na internetu:  http://www.mb-net.cz

-red- 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z června 

Varianty chybného postupu: 
Se4?  - černý může odpovědět Jxe4, Sg6, Db1 
g5 e4! 
Dc3? Sxc3! 
Správné řešení: 
1.  Jg6! hrozí Jf4 mat 
1. … Sxg6  2. Dxc6 -  mat 
1. … Je4  2. Dc4 -  mat 

pro Klubko vybral – MV – 
 

Nová šachová úloha je opět od našeho příznivce ze Vsetína, pana 
Stanislava  Juříčka. Za zaslání originální úlohy pro náš časopis upřímně 
děkujeme. Řešení otiskneme v obvyklém termínu, tedy (nedojde-li 
k mimořádným změnám) v říjnovém čísle. 

mailto:bubnova@mb-net.cz
http://www.mb-net.cz/
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DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Pracovní skupina komunitního plánování 
diskutovala o chráněném bydlení 

 
V pondělí 3.8. se sešla pracovní skupina komunitního plánování sociálních 
služeb - tentokrát se diskutovalo o chráněném bydlení. Setkali se všichni 
poskytovatelé sociální služeb z Mladé Boleslavi, kteří mají zájem připravit 
pro své klienty co nejlepší podmínky pro zařazení do normálního života. 
Vedoucí organizací konzultovali svoje představy se zástupci stavebního a 
bytového odboru. 
 
Jednou z priorit komunitního plánování města Mladá Boleslav je mimo 
jiné podpora chráněného bydlení pro klienty se zdravotním postižením. 
„Městský dům v Čechově ulici 773 bude zrekonstruován a pravděpodobně 
dokončen na podzim 2010. Vznikne zde takzvaný Dům sociálních služeb. 
V suterénu by mělo najít zázemí také občanské sdružení Fokus a 
Spokojený domov Mnichovo Hradiště," informovala Naděžda Wolfová, 
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb. Tyto byty budou 
moci získat i nevidomí občané, ale prostory bude třeba dále speciálně 
upravit. 
 
A kdo bude tedy dům pravděpodobně obývat? V suterénu bude FOKUS 
o.s. pečující o osoby s duševním onemocněním (požadavek 10 bytů) a 
Spokojený domov Mnichovo Hradiště (zázemí pro pracovníky přímé 
sociální péče - terénní sociální služba a koordinace činnosti). Byty by 
využívalo Centrum 83 (pečující o osoby s mentálním onemocněním, 
požadavek 5 bytů) a Tyflocentrum Praha, pracoviště Mladá Boleslav 
(pečující o nevidomé občany , požadavek 2-3 byty). Každá organizace má 
přitom pro své klienty svá specifika a určité požadavky, proto jednání 
jednotlivých organizací rozhodně nekončí. 
 

Zdroj: oficiální stránky města, http://www.mb-net.cz, Koišová Hana 
- red - 
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Zajímavým článkem reagoval Josef Čapek na smrt německého politika W. 
Rathenaua (byl to ministr zahraničí těsně po první světové válce, budoval 
demokratickou výmarskou republiku a usiloval o usmíření s bývalými 
nepřáteli ve válce – právě to vedlo k vlně nenávisti vůči němu, která 
vyvrcholila úkladnou vraždou). 
 
Josef Čapek považoval Rathenaua za jednoho z nejlepších Němců a 
publikoval ve svém článku obsah lístku papíru, který měl Rathenau stále 
po ruce, aby se jím mohl řídit. Na levé straně lístku byly rysy ušlechtilé 
povahy, na pravé rysy povahy otrocké. 
 
 

Povaha ušlechtilá Povaha otrocká 
 
 
Náhled pro podstatné Radost z novoty 
 
Obdiv Kritikářství 
 
Důvěra Dialektika 
 
Obrazotvornost Skepticismus 
 
Sebevědomí Škodolibost 
 
Prostota Vášeň blýskati se 
 
Transcendence Estétství 

 
Zajímavý námět k přemýšlení, že ano? Sebrané spisy Josefa Čapka najdete 
v městské knihovně. 
 

Zdroj: Josef Čapek, Sebrané spisy, Publicistika 
- q - 

http://www.mb-net.cz/
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VYBRALI JSME Z INTERNETU 
 

Psychologie – systém, roztřídění 
(závěr) 

 
Po stránce snahové jsou jevy duševní vůbec činy, jednáním. 

Psychologie vysvětluje, jak vzniká z reflexní, neúmyslné činnosti činnost 
úmyslná, jak postupuje vývoj od pudu k žádání a vůli. Základ tvoří, 
jakožto nejjednodušší případ činu, úmyslný pohyb a úmyslná pozornost, 
které vyvíjejí se z neuvědomělého reflexu, který předpokládáme u počitku, 
a z bezděčné pozornosti, která je ve vzájemném vztahu s reakcí svalstva. 
Psychologie konečně pozoruje celek duševní činnosti u jednotlivce a 
určuje, kterak z nesouvislých okamžiků vědomí skrze paměť vzniká 
vědomí osobnosti, které se zprvu jeví vědomím těla, přechází v představu 
osoby vlastní, jejímž výrazem je slůvko já, a končí se pojmem duševní 
individuality. Různosti individualit tvoří charakter, pokud jimi je 
podmíněna různost jednání. Různé jsou i systémy a výklady jednotlivých 
škol psychologie – mluvíme pak o směrech. 
 

Dějiny psychologie 
 
Pojem duše, v němž skryta byla záhada života vůbec, tudíž i 

psychického, stal se zárodkem psychologie, která je tudíž hned v počátcích 
svých nerozlučně spojena s filosofií. Zcela přirozeně vznikla psychologie 
jako část filosofického systému. První soustavnější úvahy shledáváme 
v řecké filosofii u Platóna. Ale ani Platón nevykázal psychologii 
samostatný obor, zahrnuje příslušné úvahy ve fysice či podle našich 
terminů v metafysice. To učinil teprve Aristoteles, který psychologii 
věnoval tři své knihy. (Samo pojmenování psychologie je mnohem 
pozdější, pochází od Rudolfa Gockela, jenž r. 1590 vydal knihu s tímto 
názvem, a do běžného užívání bylo uvedeno Melanchthonem.) 

pokračování na str.5. 
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Z REGIONU 
 

Ekologie 
 
„Regulace početního stavu holubů v Mladé Boleslavi bude probíhat 
v zimních měsících jejich odchytem. V současné době mají holubi 
dostatek potravy a proto je odchyt složitější. Někteří obyvatelé bohužel 
nedodržují platnou vyhlášku města o odpadech a likvidují zbytky potravin 
(tj. odpad) předkládáním před domy a do parkových ploch jako krmivo 
pro holuby, potkany a toulavé kočky. Toto "lákání" a krmení je 
pravděpodobně jednou z hlavních příčin jejich nadměrného výskytu.“  
 
Na dotazy občanů odpověděl na webových stránkách ing. Jan Jihlavec, 
vedoucí odboru životního prostředí. Krmení holubů bývá pro řadu lidí 
oblíbenou zábavou, avšak má negativní dopad na životní prostředí. Víme 
to všichni? A řídíme se tím ? 
 

* * * 
 
Oáza klidu a zeleně, kterou představuje lesopark Štěpánka, čelí 
nezodpovědnému chování některých návštěvníků. Náměstek primátora 
Jaroslav Polívka upozornil na volně pobíhající psy a cyklisty jezdící mimo 
cesty, vandaly ničící lavičky, ale také na motorky a jezdce na koních, kteří 
poškozují i hlavní cesty. Bez viny ovšem nejsou ani ti návštěvníci, kteří 
pořádají pikniky na trávě a zanechávají zde po sobě nepořádek. Vedení 
města proto apeluje na všechny návštěvníky, aby nepoškozovali tento 
unikátní přírodní areál a mysleli nejen na sebe, ale i ostatní uživatele 
parku. Na situaci v parku dohlíží také správce parku a městská policie. 
Podle náměstka Polívky by ovšem lidé sami měli být dostatečně soudní a 
při návštěvě parku si uvědomit, čím tomuto prostředí mohou uškodit či jak 
ohrozit ostatní návštěvníky. 
 

Zdroj: oficiální stránky města, Pavel Šubrt 
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Ve škole: "Honzíku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy?" 
"Protože nemám plešatou pastelku." 
 
"Mazánku, řekni nám, kdy se píše čárka?" 
"Prosím, čárku se píše, když vrchní donese nové pivo!" 
 
Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá: 
"Když spolu dva lidé hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane?" 
"Ten druhý neudělá zkoušku," odpoví Pepíček. 
 
"Tak co, Pepíčku, co ses dnes naučil ve škole nového?" 
"Jak si zdřímnout s otevřenýma očima." 
 
Malý Pepíček doma zvedne telefon, chvilku něco povídá a pak jde za 
tatínkem: "Volal Jirkův táta, že mu máš dát opsat můj domácí úkol, až ho 
spočítáš." 
 
Učitel vyslýchá žáčka: "Pepíčku, tvoje slohové cvičení 'Můj pes' je úplně 
stejné jako práce tvého bratra! Tys to opsal?" 
"Ne, ale je to ten samý pes!" 
 
"Petře, kolik druhů opic znáš?" 
"Ani jednu, paní učitelko, já jsem abstinent." 
 
"Proč jsi nebyl včera ve škole?" ptá se učitel žáka. 
"Musel jsem odvést krávu k býkovi." 
"A to nemohl udělat tvůj otec?" 
"Né! To musel udělat býk." 
 

Dobrou náladu i při špatném počasí a hezké prázdniny přejí 
Přádovi 
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Aristoteles se zabýval obsahem: povahou, podstatou a ostatními 
vlastnostmi duše, z nichž některé vyplývají z její podstaty a jiné ze spojení 
jejího s tělem. Tento obsah zůstal programem psychologie jako filosofické 
discipliny po celý starověk po Aristotelovi i po celý středověk až 
k Lockeovi a zůstává jím částečně až dosud. 

Myšlenka svatého Augustina, že sebevědomí (vědomí o sobě) je 
zárukou existence individuální, posunula psychologii do čela filosofického 
systému, a tím jí zjednala aspoň kousek samostatnosti.  

Dále Descartes úplně odloučil pojmy hmoty a duše, a tak vykázal 
psychologii samostatný obor vedle přírodních věd. Na druhé straně ale 
vzbudil mnoho neplodných otázek o vzájemnosti duše a těla a sídle duše. 

Wolff, který vyšel z učení filosofa Leibnize, psychologii rozdělil na 
racionální, v níž se vysvětluje podstata duše filosofickou cestou, a 
empirickou, kde se aplikací na zkušenost dokazuje platnost racionální 
psychologie a tím zároveň zkušenost vysvětluje. 

Spinoza podal důkladnější analýzu citů. 
Rozhodný krok k osamostatnění psychologie, k jejímu vymanění 

z područí filosofie učinil Locke (1632-1704), tak že od něho datuje se 
nová empirická psychologie (opravdu již založená na zkušenosti - 
empirii). Odmítl tzv. „vrozené ideje“ a dospěl ke dvěma principům, jimiž 
lze charakterizovat jeho psychologii nejstručněji: duše je při narození 
člověka nepopsaná tabule (latinsky tabula rasa) a nic není v mysli, co 
dříve neprošlo smysly. V nové psychologii nabyly veliké důležitosti 
zákony asociační, proto se Locke a jeho angličtí následovníci nazývají 
asocianisty. Hartley dal zákonům asociačním fysiologický podklad, když 
pokládal stavy vědomí za následky vibrace nervstva. 
 
Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí® Copyright © 1996 - 
2008 Seznam.cz, a.s., vybral Jiří Přáda, redakčně zkráceno a upraveno 

pokračování příště 
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JAZYKOVÝ KOUTEK 
 

Eufemismy 
 

- jsou slova, která mají za úkol zmírnit nebo zamlžit fakt, o kterém se 
mluví. Někdy se tak děje s cílem vyjádřit se taktněji, někdy jde o ovšem o 
vychytralé žonglování se slovy. Tak například politici rádi mluví o 
„neumístěných uchazečích o práci“ namísto o nezaměstnaných, protože 
nezaměstnanost je věc, která se neslučuje se světlými zítřky, jež nám tito 
páni tak rádi slibují. V Americe strach z obvinění z rasismu vedl k tomu, 
že je nepřijatelné mluvit o černoších a běloších, nýbrž o 
Afroameričanech (což je celkem logické) a o Kavkazanech (zní to 
divně, ale je to tak). Přečtěte si, co napsal kdysi do novin vysloužilý 
britský voják Bryan Heath: 
 

Jsem starý mrzák, žiji ze starobního důchodu, pilně pracuji na svém 
pozemku, abych vypěstoval spoustu zeleniny, a dobře vím, že jednou budu 
muset umřít. Avšak když slyším oficiální vyjádření, ukazuje se, že jsem 
zdravotně znevýhodněný senior, evidovaný jako invalidní, pobírající 
výsluhovou pensi, nájemce volnočasové zahrádky a pravděpodobně 
nesmrtelný, protože nikdy neumřu, ale pouze navždy odejdu. 

Podle Britské encyklopedie: „Eufemismy jsou považovány za tuze 
choulostivé a ovlivněné současnými spisovateli, aniž by byly užívány pro 
humorný efekt“. To může platit mezi odborníky, ale sotva bychom našli 
důkaz, že davy obyčejných lidí, zejména úředníci, encyklopedii četli. 
Klišé, která se sypou ze rtů odborových předáků, jsou nekonečná. 
Protestní akce ve výrobě nebo zastavení práce je totéž, co jít do stávky a 
pracovat přísně podle předpisů (v anglickém originále „working to 
rule“, rozumí se záměrné zdržování práce pod záminkou dodržování 
předpisů) znamená dělat naschvály. Opět cituji encyklopedii: „eufemismus 
je obrat v řeči, jímž cosi nepříjemného, nahánějícího obavy nebo nešetrné 
povahy je popisováno méně urážlivými výrazy.“  
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Například popis strýce Jirky jako sexuálního maniaka nemůže potěšit 
tetičku Mable, zato s hrdostí si o něm vyslechne, že překypuje mužností. 

Přímočařejší eufemismy mohou, pro mne za mne, zůstat. Ale zbavme 
se, prosím, následujícího: příslušník nižší příjmové kategorie (chudý), 
není v dobré zdravotní kondici (nemocný), nízkého IQ (hloupý), 
příspěvek v nezaměstnanosti (podpora), Ministerstvo obrany 
(ministerstvo války), zavést dialog (popovídat si) a živočich poskytující 
společnost (domácí mazlíček). 

Všechno úsilí vyhnout se nepříjemnostem selže, protože eufemismus 
brzy nabude stigmatu slova, které nahradil. Ani já (a pravděpodobně ani 
nikdo jiný) se nebudu cítit mladším, budu-li nazýván občanem-seniorem. 

 
Zdroj: Sunday Times, 1980 

Vybral a přeložil – k- 
 

 
* * * 

 
Humor 

(Vtipy o škole neznají prázdniny) 
 

Anička se vrací domů ze školy: "Mami, já už se tam nevrátím." 
"A proč ne?" 
"Ta učitelka nic nezná. Pořád se nás na něco ptá." 
 
Sedí tři ženy na lavičce. Jedna taková škaredá, druhá taková odpuzující a 
třetí také učitelka. 
 
"Maminko, mě se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi 
podráží nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!" 
"Musíš, jednou jsi tam ředitel... " 
 
 
 
 


