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Hlavní akce ve II. pololetí roku 2009 
 

5.9. Přátelské posezení s paní Renatou Kopalovou, která 
předvede bylinkový cestovní balíček. Při pěkném počasí 
navíc  i vycházka do lesoparku Radouč. 

 
3.10. Damar Hynková – Mandaly a jejich využití v psychologii 

 
Zčásti repríza, zčásti pokračování vysoce úspěšného 
přednáškového pořadu z roku 2006. Rozhodně si nenechte 
ujít a pozvěte i své známé. 

 
7.11. O sociálních dávkách a všem co s nimi souvisí 

 
Hostem bude Irena Bišková - vedoucí odd. dávek soc. péče 
na Magistrátu města Mladé Boleslavi 

 
5.12. Tradiční předvánoční  (mikulášský, adventní …) klub 

 
Pokud nebude pověřen prací v jiné farnosti, jistě přijde i náš 
tradiční host otec Radek 

 
  * * * * * * 
 
9.1.2010 Valná hromada, rekapitulace naší činnosti, volba 
funkcionářů. 

Kvůli tomu, že první sobota po Novém roce je už 2.1., 
posouvá se termín o týden. Zapište si dobře si dobře do svých 
zápisníků. 
 

Všechny srdečně zvou 
Rada pobočky a Hana Hejnová 

 
 
Plán našich akcí v Týdnu pro duševní zdraví bude zveřejněn samostatně. 
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S Rusy máme problematické historické zkušenosti a od srpna 1968 silně 
převážily ty špatné. Jako šachisté jsou ale Rusové tradičně vynikající. I 
v naší šachové rubrice figurovali častou autoři z Ruska nebo vůbec ze 
zemí bývalého Sovětského svazu. Zajímavou úvahu na toto téma napsal 
Vítězslav Houška, redaktor a karikaturista, sám šachista a osobní přítel 
mnoha šachových velmistrů: 
 
„Budou-li vám ti ruští bohatýři přednášet o krásách svobody, buďte 
obezřetní, ale budou-li vás poučovat o tajnostech šachového světa a 
podsvětí, naslouchejte jim. Vědí totiž, co je šach.“ 

-red- 
Zdroj: „Vzpomínky reakcionáře a kverulanta“ 

Vítězslav Houška 
Nakladatelství Academia, Praha 2002 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z července 
 
Varianty chybného postupu: 
Sa2?  - černý může odpovědět Vc8! 
Kc3? Se1! 
Kb2? Vh2! 
Kd1? Vd8! 
 
Správné řešení: 
1. Kc1  černý nemá šanci odvrátit následující tah 
2. Jc4. mat 

pro Klubko vybral – MV – 
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NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ 
(komentář k tiskové zprávě o porušování práv duševně nemocných) 

 
Tisková zpráva vydaná po tiskové konferenci pořádané Národní radou 
osob se zdravotním postižením ČR(NR) poukazuje na nejrůznější 
nedostatky české psychiatrie a na porušování práv duševně 
nemocných.Každý člověk seznámený s problematikou musí samozřejmě 
souhlasit s poukazováním na podfinancování české psychiatrie jak proti 
jiným státům EU tak proti jiným medicínským oborům,na nedostatečný 
rozvoj sociálních služeb pro duševně nemocné a případně i s 
nedostatečnou odměnou právníků,kteří hájí práva duševně 
nemocných.Musí souhlasit i s tím,že péče o nemocné v psychiatrických 
léčebnách vykazuje celou řadu nedostatků. 
Jenže uvedené jevy ukazují spíše na nedostatky financování než na 
nedostatky legislativy. 
Jakýkoliv zákon,který má být uveden do života,musí doprovázet i 
ekonomický rozbor - kolik si ta která legislativní změna vyžádá 
nákladů.Obávám se,že v tom případě na změny legislativy budeme čekat 
ještě hodně dlouho... 
Druhý rozpor obsažený v postojích NR je soustředění na špatné podmínky 
léčeben.Jenže celá řada pacientů,se během své léčby dostane do léčebny 
jen jednou v životě nebo nikdy.Jsou to ti,kteří potřebují dobrou zdravotní 
(ambulantní péči),čas lékaře a dostupné léky, z dalších služeb pak 
především poradenství. 
Od lidí s běžnými neurotickými poruchami až po těžce nemocné není  
základem jejich pocitů dobrá legislativa,ale stejně jako u všech ostatních 
nemocných kvalita života,a o té by asi řada psychiatrických pacientů 
mluvila zcela jinak než představitelé NR. 

Pro Klubko Martina Přibylová 
1.9.2009 

 
Pozn. red.: Materiál, na který je reagováno v tomto článku je v příloze 
tohoto čísla otištěn plném znění. 
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Koho do čela ? 
 

Vedení pobočky ČSDZ je neustálý boj. Kdybych řekl, že situace se 
zkomplikovala, asi by to nebylo přesné, protože komplikace tady byly 
vždy. Možná jenom sil jim čelit nám starším pomalu ubývá. Paní Štěpánka 
mě informovala, že získala náročnější pracovní místo (což je samozřejmě 
úspěch, ke kterému ji gratulujeme) a že práci v pobočce nebude moci 
věnovat už tolik sil, jako tomu bylo dosud. Zatím nevím, jak to budeme 
řešit, ale rozhodně nesmíme Štěpánku nechat ve štychu. Každopádně se 
jen potvrzuje, že práce s „erárními“ penězi, je těžší a náročnější, než je 
všeobecně rozšířená mylná představa lidí, kteří tomu nerozumí. 

Jako problém vidím ovšem i svou další angažovanost. Zdravotní stav 
mé matky se značně zhoršil a musím se nyní věnovat především jí, to je 
moje povinnost. I já bych rád už vedení předal někomu mladšímu, dělám 
to už přes třináct let. Kdyby naše sdružení disponovalo dostatkem 
vhodných lidí, předal bych rád býval svou funkci svému nástupci už někdy 
v roce 2001 a věnoval se více soukromému životu. Už tehdy jsem cítil, že 
bych uvítal změnu (a asi i celá pobočka se mnou). Možná jsem se příliš bál 
říci to nahlas, a tak jsem jen zaťal zuby a makal dál. Trvale ale zuby 
zatínat nemohu, mám už po padesátce a mohly by se mi začít viklat. Bude 
dobré popřemýšlet i o této věci. Najde-li se šikovný nástupce (nebo i 
nástupkyně), vše mu předám po následující valné hromadě, pokud na ní 
získá potřebnou většinu hlasů. Jenom proboha tento můj článek 
nepovažujte za předvolební trik – jistí lidé rádi mluví o odchodu z 
politiky, aby maskovali úmysl zůstat na věčné časy a dostalo se jim 
ujišťování, jak jsou nepostradatelní. To není můj případ. Především mi jde 
o to, aby někdo vzal na svá bedra těžké břemeno odpovědnosti, zejména té 
hmotné. 

Najde se někdo takový? Slibovat mu (jí) ovšem nemohu nic, než - jako 
Churchill - krev, slzy a pot, protože falešné sliby nemám rád. 

 
RNDr. Jan Bázler, předseda 
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VYBRALI JSME Z INTERNETU 
 

Dějiny psychologie 
(dokončení z minulého čísla) 

Asocianistická anglická psychologie na různých místech na kontinentě 
narazila na zásadní odpor. Nejprve v Německu od Kanta, který bojoval 
proti filosofii založené na psychologii. Věda o duši dle něj není možná, 
protože duše je něco, co sahá za naši zkušenost, co se vymyká našemu 
poznání; psychologie není však možná ani jako exaktní věda empirická, 
poněvadž jevy duševní nelze popsat s užitím matematického výpočtu ani 
experimentu. Ve Francii dospěl k podobným koncům Aug. Comte, který 
vyřadil psychologii ze systému věd. Proti tomu se postavil Herbart, který 
se snažil ukázat, že jevy duševní lze vyjádřit matematicky. Ačkoli 
matematická psychologie tohoto druhu se ukázala nesprávnou, 
psychologie získala velice na vědeckosti školou herbartovskou. 

Rovněž se rozvíjela fysiologie a její pokrok nebyl bez vlivu na 
psychologii. Badání o nervstvu naráželo všude na problémy psychologické 
a experimenty fysiologické vedly k odkrytí důležitých faktů psychických 
(Weber, Helmholtz, Du Bois Reymond, Donders). Z toho vznikla snaha 
zjednat psychologii podklad ve fysiologii. Maudsley v Anglii, Lotze a 
Wundt počali směr fysiologické psychologie, kterou dále rozvíjeli Ziehen 
a Münsterberg. Lange a Bechtěrev se pokusili dokonce psychologii zcela 
zahrnout do fysiologie. Pokračováním matematické psychologie 
herbartovské možno nazvat Fechnerovu tzv. psychofysiku. Konečně byl 
učiněn Kraepelinem pokus, využitkovat chemický experiment pro 
psychologii a některými lékaři ve Francii a v Německu pěstován 
patopsychologický experiment (hypnotismus). Všechna tato práce 
zahrnuje se slovem experimentální psychologie. 

Proti experimentální psychologii se postavila psychologie ryze 
empirická, která za hlavní oporu svou pokládá sebepozorování a 
experiment za pouhou pomůcku. 
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Do této třídy chodí samí inteligentní lidé a Nováček s Machovou. 
 
Petře, dnes máš vynikající domácí úkol. Nepomáhal někdo tvému otci??? 
 
"Pepíčku, kdo ti pomáhal s domácím úkolem?" 
"Nikdo, paní učitelko." 
"Pepíčku, nelži! Kdo ti pomáhal s domácím úkolem?" 
"Tatínek." 
"Tak mu vyřiď, že Wolker byl Jiří a ne Johnnie. 
 

Vojna není kojná 
 
"Tatínku, chci, aby slůňátka běžela..." - žadoní děvčátko. 
"Už to nejde, slůňátka jsou moc unavena." - odpovídá otec, plukovník. 
"Ale tati, aspoň chvilku..." 
"Vždyť říkám, že jsou unavena, už nemohou běžet." 
"Tatínku, alespoň takhle malinkou chvilinku..." 
"No tak dobře." Plukovník se vykloní z auta a volá dozadu: "Roto, na můj 
povel, masky nasadit, poklusem v klus!" 
 
 
Dva vojíni zkoumají bombu. 
Jeden se strachuje:co když ta bomba vybouchne?? 
Klid,utěšuje ho druhý mám ještě druhou. 
 

Dobrou náladu v novém školním roce přejí 
Přádovi 
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NĚM: Der Kaufmann wurde gewarnt, ein Mann aus der Besatzung 
versteckte sich heimlich in der Kabine, andere bewachten von draußen die 
Kabine, und wenn sich beide Mörder vorbereiteten, ihren Plan 
durchzuführen, wurden sie gefangen und im Hafen, wo sie mit ihrer Beute 
verschwinden wollten,in Ketten gelegt der Polizei übergegeben. FRA: On 
a averti le marchand, un homme de l´équipage s´est caché secrètement 
dans la cabine, autres surveillaient dehors, et lorsque les deux meurtiers 
étaient sur le point d´effectuer leur plan, ils ont été attrapés et au port ou 
ils voulaient disparaître avec leur butin, ils étaient remis en chaînes à la 
police. 
 
9.ČEŠ: Tak to tedy dopadlo, jelikož někdo uměl například řecky, a 
vyprávělo se ještě mnoho jiných poučných příběhů o jazycích. NĚM: So 
endete es, weil jemand zum Beispiel griechisch sprach und noch viele 
andere interessante Geschichten über die Sprachen erzählt wurden. FRA: 
Çela a terminé ainsi parce que quelqu´un savait par exemple le grec et on 
raccontait encore beaucoup d´autres histoires instructives sur les langues. 
 
(z češtiny do němčiny a francouzštiny přeložil L.Hluchý, německou verzi 
překladu zkorigoval rodilý mluvčí, profesor němčiny) 
 

* * * 
HUMOR 

Září? Zase do školy! 
 

Učitelka říká: "Tak, Ládíku, zavedeš pány geology na to místo, kde jsi 
našel tyto krásné kamínky." 
"To prosím nejde. Dneska mají v muzeu zavřeno. " 
 
"Proč si myslíš, Pepíčku, že tě má maminka nejradši?" ptá se zvědavá paní 
učitelka. 
"Protože už vyměnila tři tatínky a mě si pořád nechává!" 
 
Kdo neodevzdá písemku do deseti vteřin, může ji použít jako toaletní 
papír. 
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Voluntaristickými nazývají se psychologie, které za základního činitele 
duševního vývoje pokládají vůli (Bain, Beneke, Wundt) proti 
intelektualistům, kteří základem činí představu nebo práci. Vedle 
samostatné psychologie empirické (založené na zkušenosti) ovšem 
nezanikl směr metafysický, kde se psychologie pokládá za filosofickou 
disciplinu. Jsou to jmenovitě systémy dualistické a idealistické, které do 
psychologie vnášejí „nadpřirozeno“ a problémy psychologické spojují s 
filosofickou spekulací. Dualisté (teologové všeho druhu, Brentanovci) 
nemohou se vzdát pojmu duševní substance a trápí se řešením poměru 
duše k tělu, její praexistencí a nesmrtelností; idealisté se zabývají důsledky 
naprosté subjektivnosti stavů vědomí a zavlékají do psychologie záhady 
teorie poznání. Avšak i materialisté, k nimž náleží většina fysiologů a 
přírodopisců, omezují psychologii ztotožňováním jevů duševních 
s hmotnými, čímž se psychologie vydává se fysiologii na milost a nemilost 
a vede k závěru, že všechno duševní má původ pouze v organickém 
(hmotném). 

Ottův slovník naučný vznikal v letech 1888-1909, proto náš článek 
končí zhruba tímto obdobím. Z českých učebnic psychologie jsou zde 
zmíněny školní Durdíkova (herbartovská), Kaprasova (tvoří přechod od 
herbartismu k novějším směrům) a Krejčího (ryze empirická). 
 

Konec pokračování z předchozích čísel 
 
 
Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí® Copyright © 1996 - 
2008 Seznam.cz, a.s., 

vybral Jiří Přáda 
 redakčně zkráceno a upraveno 

 
 

Pozn. redakce: Rádi uvítáme a otiskneme i informace o dalším vývoji 
psychologie jako vědy, zejména ve dvacátém století. 
 



JAZYKOVÝ KOUTEK 
 

Pasáž z autobiografické knihy bulharského spisovatele 
španělského, židovského původu Eliase Canettiho přeložená 
do němčiny a francouzštiny jako pomůcka ke studiu těchto 
jazyků. 

 
l. ČEŠ: O jazycích byla často řeč, sedmi nebo osmi různými jazyky se 
mluvilo jen v našem městě, každý jim trochu rozuměl, pouze malé dívky 
přicházející z vesnic uměly jen bulharsky, a byly proto pokládány za 
hloupé. NĚM: Die Leute sprachen oft von Fremdsprachen, sieben oder 
acht Sprachen wurden nur in unserer Stadt gesprochen,  jede Person 
verstand sie ein bißchen,nur kleine Mädchen ,die vom Lande kamen, 
sprachen nur bulgarisch und wurden deshalb für dumm gehalten. FRA: On 
parlait souvent des langues, sept ou huit différentes langues étaient parlées 
seulement dans notre ville, chacun les comprenait un peu, seulement les 
fillettes venant de la campagne parlaient seulement le bulgare et étaient 
par conséquent considérées comme bêtes. 
 
2.ČEŠ: Každý vypočítával jazyky, které umí, bylo důležité ovládat jich 
hodně, jejich znalostí mohl člověk sobě nebo jiným zachránit život. NĚM: 
Jeder zählte die Sprachen auf, die er konnte. Es war wichtig, viele 
Sprachen zu beherrschen, wenn man sie sprach, konnte er sich selbst oder 
anderen Leuten das Leben retten. FRA: Chacun énumérait les langues 
qu´il parlait, il était important d´en maîtriser beaucoup, en les savant on 
pouvait sauver sa vie ou la vie d´autres personnes. 
 
3.ČEŠ: V dřívějších dobách nosili obchodníci, když vyjížděli na cesty, 
všechny své peníze v kočičácích  obtočených kolem tělaNĚM: In den alten 
Zeiten trugen Kaufmänner, wenn sie Geschäftsreisen machten, alles Geld 
bei sich, bewährt in Taschengurten, die rund um ihren Korper 
umgewickelt waren. FRA: Dans les vieux temps les marchands portaient, 
en partant en voyages d´affaires, tout leur argent sur eux, caché dans les 
ceintures spéciales entourées autour de leur corps. 
 
 

4.ČEŠ: Tak se plavili i na dunajských parnících, a to bylo nebezpečné. 
NĚM: Sie reisten, das Geld auf diese Weise tragend, sogar mit 
Donaudämpfern und das war gefährlich. FRA: Ils voyageaient comme ça 
même sur les vapeurs de Danube ce qui était dangereux. 
 
5. ČEŠ: Matčin dědeček jednou na palubě předstíral, že spí a vyslechl dva 
muže, kteří si řecky domlouvali vražedný plán. NĚM: Der Großvater 
meiner Mutter täuschte eines Tages auf dem Deck vor, dass er schlief und 
hörte das Gespräch zwei Männer, die auf griechisch sprechend ein 
Mordplan vorbereiteten. FRA: Le grand-père de ma mère feignait un jour 
à bord d´un tel vapeur qu´il dormait et a entendu la conversation de deux 
hommes qui préparait un plan d´assassinat en parlant en grec. 
 
6. ČEŠ: Chtěli, jakmile se parník přiblíží nejbližšímu městu, přepadnout a 
zabít jednoho kupce v jeho kabině, uloupit jeho těžký měšec plný peněz, 
vyhodit mrtvolu kajutním okénkem do Dunaje a pak, až parník zastaví, 
okamžitě zmizet z lodi. NĚM: Sie wollten, sobald sich der Dämpfer der 
nächsten Stadt nähern würde, einen Kaufmann in seiner Kabine überfallen 
und umbringen, seinen schweren Geldgurt voll von Gold stehlen, die 
Leiche durch das Bootfenster in die Donau werfen und danach, sobald der 
Dämpfer halten würde, sofort aus dem Boot fliehen. FRA: Ils voulaient, 
lorsque le vapeur s´approcherait de la prochaine ville, attaquer et tuer un 
marchand dans sa cabine, voler sa ceinture pleine d´argent, jeter le cadavre 
dehors dans le Danube à travers la fenêtre de la cabine et puis, lorsque le 
vapeur s´arrêterait, s´échapper immédiatement du navire. 
 
7. ČEŠ: Můj pradědeček šel za kapitánem a pověděl mu, co vyslechl 
v řeckém rozhovoru. NĚM: Mein Urgroßvater ging zum Kapitän und sagte 
ihm ,was er während des Gesprächs auf griechisch gehört hatte. FRA: 
Mon arrière-grand-père est allé chez le capitaine et lui a dit ce qu´il avait 
entendu pendant la conversation menée en grec. 
 
8. ČEŠ: Kupce varovali, jeden muž z posádky se tajně ukryl v kabině, 
další se postavili na hlídku venku, a když se oba mordýři chystali provést 
svůj plán, byli chyceni a v přístavu, kde chtěli zmizet i se svým lupem, 
předáni v řetězech policii.  
 


