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Časopis Klubko oslaví v roce 2010 desátý rok svého založení. 
číslo druhé - únor 
ročník XI. (2010) 

 
 
 

 
 

Hormony nás k sobě přitáhnou, 
ale pohromadě nás neudrží. 

 
William Glasser 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Jak dál ? 

 
Úvodní zasedání valné hromady dne 9.1. nebylo valné, co se týče 

účasti. Sněhová kalamita udělala svoje. O to více je třeba pochválit naše 
přátele z Jablonce, Lojzu a Jirku, kteří se přesto dostavili, zatímco řada 
domácích si přijít netroufla. 

Co se týče obsahu, který se projednával, byla schůze podnětná a 
ledacos se úspěšně, když ne vyřešilo, tedy aspoň vyjasnilo, jakou cestou se 
má řešení ubírat. Ukazuje se, že náplň funkce předsedy musí být rozdělena 
na reprezentativní funkci a praktický projektový management (včetně 
managementu finančního). Funkci předsedy – v jejím novém, především 
representativním pojetí – snad budu moci vykonávat i nadále. Pro 
zachování kontinuity naší práce je to potřebné (sám bych se takto chválit 
netroufl, ale tak to vidí Eva). Práci při přípravě našeho časopisu Klubka si 
také ponechávám, vždy jsem jej bral spíše za hobby a nikoliv za pouhou 
povinnost. 

Rozsah angažovanosti značně omezila i paní Štěpánka. Upřímně ji 
jménem svým i jménem všech děkuji za odvedenou práci. Nebylo to vůbec 
lehké, ani pro profesionální ekonomku. A také jsem rád, že zůstává nadále 
v hospodářské komisi, budeme ji tam potřebovat jako sůl. 

Hospodaření nebude snadné ani v novém roce. V roce 2009 jsme 
úspěšně vyčerpali obě dotace (z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a 
od statutárního města Mladé Boleslavi). Pravda je, že jsme spíše 
přečerpali, ale pořád je to lépe, než nedočerpat. Bylo nutno tedy hrábnout 
do rezerv. Také už víme, že dotace pro letošek budou menší než v letech 
minulých – jak od města, tak od MPSV. Za úvahu bude stát zvážit žádost 
o dotaci z humanitárního fundu Středočeského kraje. Pokud někdo ví o 
nějakém sponzorovi, budeme vděčni za každý, třeba i zdánlivě skromný 
dar. 

 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 
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Pozor na internetové lékárny 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zakročil proti sedmi nelegálním 
internetovým lékárnám. 
"SÚKL opětovně varuje před nákupem padělaných či nelegálních 
léčiv prostřednictvím Internetu. Legální je v České republice 
internetový prodej pouze prostřednictvím ‘kamenné lékárny‘. Nabízet 
po internetu léky na předpis je nelegální," uvedl ředitel ústavu Martin 
Beneš. 
Ředitel ústavu zároveň žádá, aby lidé v případě podezření okamžitě 
informovali zodpovědné úředníky. Mohou tak učinit pomocí internetového 
formuláře, na telefonním čísle 272 185 333 nebo na emailové adrese 
infs@sukl.cz. 
Nákup přes internet je riskantní. 
Při nákupu prostřednictvím internetových nabídek, jejichž původce není 
jasně označen, nemůže být zaručena jakost, účinnost a bezpečnost takto 
získaných léků. 
Ke kupujícímu se tedy může dostat přípravek, který obsahuje nižší než 
deklarované množství účinné látky nebo neobsahuje účinnou látku vůbec, 
případně může mít zcela jiné složení. Lék může být také poškozen 
nesprávným uchováváním. Jeho užití tak představuje závažné riziko pro 
zdraví kupujícího. 

Zdroj: Koalice pro zdraví 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z prosince 
K Vánocům jsme nadělili úlohu velmi snadnou, aby se z ní mohli potěšit i 
nepříliš zdatní šachisté. 
 
Řešení:  Jc6 ! 
Možné odpovědi:  Kc8 Db8  mat 

Ke8 De7  mat 
Alternativní, symetrické řešení je Je6 ! 

pro Klubko vybral – MV – 
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Z REGIONU 
 
Jan Rajnoch, který hrál fotbal za FK Mladá Boleslav od září 2006 až do 
letošního ledna, podepsal  kontrakt s tureckým prvoligovým klubem MKE 
Ankaragücü. Do přípravy s novým týmem se zapojí již od úterý 2. února 
2010 a v prvním únorovém víkendu bude k dispozici k prvnímu mistráku 
v turecké lize. S velkou pravděpodobností francouzský trenér Roger 
Lemerre počítá s Rajnochem na místo stopera. 
 

 
Známé kapely a další soubory (Paprsek, Kočky neberem, Fit Studio 
Gábina, Zdvořilý Woody, Seven s Filipem a Blackies) vystoupily v neděli 
31.1. na benefičním koncertu v Domě kultury, který město Mladá Boleslav 
uspořádalo na podporu zemětřesením postiženému Haiti. „Celkově se 
podařilo vybrat částku 21.414 korun, což je určitě dobré na nepříliš velký 
počet diváků. Tyto prostředky budou přes některou ze známých organizací 
zajišťující humanitární pomoc věnovány tam, kde je to nejvíce potřeba," 
uvedl primátor Raduan Nwelati. 

 
 

Nemalé problémy natropil v Mladé Boleslavi sníh. Takové množství 
sněhu nepamatují naši občané už několik desítek let. Po určitou dobu 
musel být i známý lesopark Štěpánka nepřístupný veřejnosti 
z bezpečnostních důvodů. Těsně před uzávěrkou Klubka tam byli 
odborníci mladoboleslavského magistrátu na kontrole. Na místě zjistili, že 
již návštěvníkům nehrozí žádné nebezpečí. Lidé by ale měli vždy chodit 
po cestách a dbát na tom, kam šlapou. Lesopark je nyní v dobrém stavu 
především díky rychlé a pečlivé práci společnosti Compag. 

 
-red- 

Zdroj: oficiální stránky statutárního města Mladé Boleslavi  
http://www.mb-net.cz
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Poesie E. Horákové 
 
 

Přítel je ten kdo 
v nouzi ruku podá Ti 
kdo povzbudí Tě 
když na Tebe padne splín 
kdo při Tobě vždy stojí 
když ostatní Tě neznají 
 
Přítel má rád upřímnost 
a faleš je mu cizí 
řekne Ti pravdu do očí 
i když zabolí 
 
Přítel nevyzradí 
tajemství   
na to se můžeš 
spolehnout 
 
Pravý přítel je 
k nezaplacení 
někdy 
je více než rodina 
 

 

http://www.mb-net.cz/


4 

 
 

Když se Ti něco nelíbí 
tak braň se a „křič“ 
máš šanci, že se to  
změní a Tobě bude líp 
 
Nenech si všechno líbit 
a na svých zásadách  
trvej 
nedej se nikým ovládat 
buď vždy sám sebou 
buď člověkem 
 
 
 
 
 
Život je náhoda 
život je naděje 
život je zklamání 
láska i hledání 
 
Tak mějme se rádi 
i když nám těžko je 
život je zázrak 
od boha daný 
tak važme si ho 
dokud tu na světě 
jsme 
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Nový příslušník paradesantní jednotky se chystá ke svému prvnímu 
seskoku. 
Pečlivě si projde své poznámky ze školení: 
1) vyskočit z letadla 
2) počítat do 20 a zatáhnout za levou šňůrku 
3) neotevře-li se padák, zatáhnout za pravou šňůrku 
4) pokud se stále neotevře padák, zatáhnout za obě šňůrky najednou 
5) po doskoku vyhledat transportér a hlásit se veliteli 
Voják vyskočí, počítá, zatáhne za levou šňůrku - a nic. Po chvíli zatáhne 
za pravou, stejný výsledek. Znejistí, zatáhne za obě a pořád nic. Naštvaný 
voják se podívá do příručky a zařve: 
"Jestli tam dole nebude čekat ten transportér, tak ať se jsou opravdu už 
vycpat!!!" 
 
 
Hraběnka přišla do vojenského lazaretu, který finančně podporuje, a ptá se 
jednoho pacienta: 
"Jak jste se zranil?" 
"Šrapnelem..." 
"Och, vybuchl a zasáhl vás?" 
"Ne. V noci se připlížil a uštknul mě!!!" 
 
 
Na vojenském cvičení začalo hustě pršet. Plukovník říká: 
"Vojín Vomáčka, skočte se podívat do mého auta, zda tam nemám plášť!" 
Po čtvrt hodině se vrací udýchaný Vomáčka: 
"Pane plukovníku, plášť ve voze máte!" 
 

Čtenářům předpisově salutují Přádovi 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

„Je výhodné se narodit ve velmi zkaženém století: ve srovnání 
s druhým, jste totiž za ctnostného pokládán lacino. Kdo je za našich dnů 
pouze otcovrahem a svatokrádcem, je řádným a čestným člověkem.“ 

 
Michel de Montaigne 
francouzský renesanční myslitel (1533 – 1592) 
v době svého života m.j. starosta města Bordeaux 

 
 
HUMOR 
 

Stále v plné polní … 
 

Přijde major na kontrolu útvaru. Dozorčí mu hlásí: 
"Pane majore, v době mé služby se nic mimořádného nestalo!" 
"V pořádku. A co tamhlety zakrvavené lopaty?" 
"Ale, to jsme pohřbívali mrtvé!" 
"Jaké mrtvé???" 
"Ale, vybuchl nám muniční sklad!" 
"Muniční sklad??? A kdo to zavinil???" 
"Ale, náčelník štábu si tam zapálil cigaretu!" 
"Nananáčelník štábu??? Ale ten přece nekouří!" 
"A vy byste si nezapálil, kdyby vám ukradli bojovou zástavu?" 

 
Pane kapitáne, vojína Klempera právě přejel tank!" 
"Jak je to možné?! Vždyť u našeho útvaru žádný tank nemáme! Co se mu 
hrome doopravdy stalo?" 
"Kdybych vám řekl pravdu, tak mi stejně řeknete, že u našeho útvaru 
nemáme žádný šikan!" 
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Vztah mezi obsahem a formou a setrvačnost lidské mentality 

Luboš Hluchý – dokončení z minulého čísla 
 
Tento případ setrvačnosti lidské mentality a chování je možno 

pozorovat i v širším měřítku. Říká se, že politická změna je otázkou týdnů, 
ekonomická změna otázkou desetiletí, avšak změna mentality je otázkou 
generací. Mentalita lidí z bývalých komunistických zemí jako by byla 
příkladem takové „formy“, která ztratila svůj obsah, ale setrvačností 
přetrvává. Lidé nadále uvažují a chovají se stejným způsobem jako dříve, i 
když se vnější okolnosti, které původně utvářely jejich myšlení, již 
změnily. Příkladem důvěrně známým z každodenního života může být 
chování některých prodavaček z některých dnes již „kapitalistických“ 
obchodů. Jako by si neuvědomovaly, že jejich příjem a další existence 
jejich obchodu budou záviset na spokojenosti zákazníka a neustále lidem 
dávaly najevo, že je obtěžují. Tento prvně zmíněný společenský a 
psychologický jev by mohl být tedy nazván „setrvačnost lidské mentality“. 

Obecná zákonitost vztahu mezi obsahem a formou se vztahuje také na 
umění. Umělec, například malíř, si vytvoří na začátku své umělecké dráhy 
soubor svých vlastních způsobů, jak vyjadřovat své pocity a dát svým 
obrazům určitý smysl. (Jako příklad uveďme Chagallovy postavy 
vznášející se ve vzduchu) Zpočátku je to něco velmi svěžího a 
originálního, plného emočního náboje a významu. Jestliže však umělec 
později nebude oživovat své umění, nebude udržovat jeho obsah svěžím a 
živoucím, může se tato vnější forma původně plná smyslu přeměnit v něco 
povrchního a zkostnatělého. 

Ve všech výše zmíněných případech byla původní rovnováha mezi 
obsahem a formou narušena a soulad celku rozvrácen. Obsah jako výraz 
živoucí síly zdegeneroval a zbyla prázdná, životnost postrádající forma. 

Vezměme si z toho poučení pro náš vlastní život. Měli bychom dávat 
neustále pozor, zdali to, co děláme, má stále ještě svou vnitřní sílu a 
živoucí jiskru nebo zdali to již do značné míry postrádá hlubší smysl. 
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Můžeme například věnovat většinu našeho času a energie určité 

činnosti a přitom si neuvědomovat, že původní příčiny, které nás k ní 
vedly, se již změnily a naše činnost je pouze přetrvávajícím zvykem 
prostým hlubšího významu. V takovémto případě bychom se měli pokusit 
dát novou sílu našemu životu tím, že si pro něj stanovíme nové cíle a nově 
jej nasměrujeme. Určitě se to v budoucnosti vyplatí! 
 
Pozn. red.: Autor nás upozornil, že v jeho předchozích článcích byla 
pokažena diakritika u francouzských textů. Za tuto chybu se omlouváme 
jak autorovi, tak i čtenářům, zejména přátelům francouzského jazyka, i 
když zatím přesně nevíme, jak k chybě došlo a jak ji příště napravit. 
Chyby nám je líto tím spíše, že výuka francouzštiny na 
mladoboleslavském gymnasiu (které nyní nese jméno Dr. J. Pekaře) byla 
vždy na vysoké úrovni a zasloužilí učitelé a ředitelé této školy, prof. 
Jaroslav Kovář a prof. Vladimír Resl (oba byli v době normalizace ze 
školství vyhnáni), byli také výborní francouzštináři. 
 

* * * 
 
NAŠE RECENZE 
 

Průcha, J.: Moderní pedagogika 
Praha, Portál 2009, 4. aktualizované vydání,  382 str., brož., ISBN 978-80-7367-503-5 

 
Každý z nás musel absolvovat minimálně základní školu, někteří 

dosáhli i na vysokou školu. Naše dnešní škola vypadá jinak než v dobách 
našich studií, v mém případě v době, kdy jsem pracoval jako učitel. 
Politická manipulace, doufejme, skončila, alespoň v té nejhorší podobě. 
Skončila doba jednoduchých klišé, kdy se řada věcí nedala zveřejnit, nebo 
se s ní učitelé, nebo vědečtí výzkumníci v pedagogice nemohli ani 
zabývat. 

Knihu profesora Průchy jsem si k přečtení vybral proto, abych zjistil, 
jak se změnila pedagogika od dob, kdy jsem studoval. Před 24 lety v době 
mých vysokoškolských studií byla pedagogika především zaměřenou na 
indoktrinaci marxismu do výchovy a vzdělávání a manipulaci žáků a 
studentů i kandidátů učitelství.. 

7 
Tato kniha ukazuje, jakou cestu naše pedagogika od té doby prošla. 

Kniha je psána velmi poutavě, s řadou příkladů, vysvětlení, citací prací 
z celého světa. Ukazuje naše školství ve světovém kontextu na základě 
výzkumů mnoha vědců z celého světa, nejen Sovětského svazu, jako 
v době reálného socialismu. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a 
dalšího aparátu, včetně velmi rozsáhlého seznamu literatury. Začíná 
vymezením pojmu pedagogika a výkladem, co to je vlastně pedagogika 
jako věda. Zabývá se také žákem, jako předmětem vzdělávání a osobností 
učitele. Překvapující může být pro čtenáře, že na základě řady výzkumů se 
ukazuje, že učitel nemá příliš velký vliv na výsledky žáků a vědci rovněž 
nevědí, jakými charakteristickými vlastnostmi by měli popsat úspěšného 
učitele. Některé pojmy jsem vůbec neznal, dříve se nepoužíval např. 
termín kurikulum ve smyslu obsahu edukace. Třeba poznamenat, že už od 
konce roku 1989 nepracuji ve školství, i když jsem neztratil kontakt se 
žáky a studenty, které pravidelně individuálně učím hlavně matematiku. 

Poměrně překvapující je pozitivní hodnocení nejcitovanějšího 
pedagoga v socialistických učebnicích o výchově a vzdělávání, 
Makarenka. Kniha rovněž uvádí, že i v dobách totality se prováděl u nás i 
v dalších tehdejších socialistických zemích kvalitní pedagogický výzkum. 
Tak trochu i v pedagogice je tak vidět někdy nesmyslný obrat o 180°, od 
masivního přebírání všeho z východu, k naprostému opomíjení i kvalitních 
publikací pocházejícího z Ruska. Vidíme to ostatně i v našich 
knihkupectví i s odbornou literaturou, kde většinou nevidíme nic kromě 
překladů z angličtiny.  

Kniha je pečlivě připravena, chybí jakékoliv chyby a překlepy, ale 
někdy ve slovech vypadla písmena ť. Je velmi kvalitní publikací, která si 
zaslouží místo v knihovnách škol i učitelů. Je i zrcadlem nastaveným 
našemu školství, které má dost daleko k nejkvalitnějším systémům, jako 
ve Finsku. Zaostáváme nepochybně při výběru studentů učitelství a 
přípravě učitelů i po ukončení vysoké školy, jak ukazují čísla z knihy o 
tom, že příprava učitele gymnázia v SRN, kde není absolvent okamžitě 
vržen do praxe, příprava tam trvá v průměru 7,1 roku. 

K.V., Pardubice 
 


