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NAPSALI NÁM 
Vážení přátelé, 

s radostí oznamujeme, že jsme spustili nové stránky 
www.capz.cz 

Jejich podobu budeme nadále rozvíjet tak, aby přinášely kvalitní 
informace pro uživatele psychiatrické péče, jejich blízké i odbornou 
veřejnost. 
Českou asociaci pro psychické zdraví najdete i na facebooku.  
http://www.facebook.com/pages/Ceska-asociace-pro-psychicke-
zdravi/133101826722939?v=wall 
Budeme rádi, když se stanete našimi přáteli. 

Marcela Mojžíšová, asistentka 
Česká asociace pro psychické zdraví, Klánova 62/300, 142 00  Praha 4 
Tel.: +420 224 212 656, e-mail: info@capz.cz 

* * * 
 

Marihuana může vážně narušit duševní rovnováhu 
Zajímavý příklad uvádí 12.7.2010 časopis Svět motorů, str. 46. Slavný 
rakouský závodník Niki Lauda si v roce 1984 si zapálil na Ibize se svou 
tehdejší manželkou Marlene cigaretu marihuany. Droga v něm vyvolala 
pocity, které prožíval během tragické nehody na Nürburgringu, při které 
před osmi lety málem uhořel. „Najednou se mi vybavily vzpomínky a 
padal jsem saltem do černé díry. Na všechno jsem si vzpomněl a chtělo se 
mi umřít,“ vzpomíná Lauda (61), trojnásobný mistr světa. Svůj poslední 
titul získal právě v roce 1984. Opět jeden – sice drobný, ale nesporně 
zajímavý důkaz, že marihuana není ani zdaleka „neškodná“. 

Autorka obrázku Gabriela Celnerová 
(formát obrázku byl z technických důvodů zmenšen) 

 
Poesie Evy Horákové 
 

-k- 4. 
* * *  

 Dnes je krásný jarní 
Řešení šachové úlohy z června  den 

Řešení: 1. Vg2! (bílý tím kryje pěšce na c2) nechce se mi doma být 
Možné varianty: 1. c3 2. Sb6 mat půjdeme lásko spolu ven 
   1. e3 2. Sf6 mat vychutnat si ten 
   1. Kc3 2. Jb5 mat nádherný den. 
   1. Ke6 2. Jf5 mat  
Nová úloha je od Vratislava Miltnera z Prahy. Vybral – MV- 

http://www.capz.cz/
http://www.facebook.com/pages/Ceska-asociace-pro-psychicke-zdravi/133101826722939?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Ceska-asociace-pro-psychicke-zdravi/133101826722939?v=wall
mailto:info@capz.cz
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Je třeba alespoň trochu vzdorovat. Mně samotné takový ekonomický 
propad bezprostředně nehrozí - i když, kdo ví, co bude zítra. Chci ale 
doplnit svoji dosavadní kvalifikaci na úroveň sociálního pracovníka a na 
problémy duševně nemocných a jejich nepříznivé životní podmínky dál 
poukazovat. 

 
Přeju všem čtenářům Klubka dobré časy a hodně naděje. 
 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
* * * 

HUMOR 
 
Blondýnka se koupe a volá na kolegyni: „Přines mi šampon!“ 
„Vždyť jich máš v koupelně spoustu!“ 
„Ale na všech je napsáno NA SUCHÉ VLASY a já si je už namočila.“ 
 
Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku: 

VSTUP POUZE SE PSEM NA VODÍTKU. 
Zamyslí se a přemýšlí: „Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?“ 

 
- Přádovi- 

 
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou se zastavilo a vrátilo se 
zpátky. Po hodinovém čekání znovu odstartovalo.  Znepokojený cestující 
se zeptal letušky, co se stalo.  Letuška na to odpoví: 
 "Pilotovi se nějak nelíbil zvuk motoru a trvalo nám skoro hodinu, než 
jsme sehnali pilota, kterému by to nevadilo." 

-jh- 
* * * 

V příštím čísle nepřehlédněte 
Program hlavních akcí na II. pololetí 2010 

3 
Ptáci vesele cvrlikají 
radost jak my také mají 
jak je venku krásně. 
 
Příroda je dokonalá 
každý nový tvor 
má svoje místo 
bez přírody věřte 
mi na zemi by 
bylo pusto. 
 
Proto bychom přírodu 
měli vážně chránit 
nedovolit nikomu 
tu přírodu ničit. 
 
 
5. 
 
Zem se chvěje země 
duní 
sopka popel lávu 
chrlí 
do dáli je vidět dým 
vše co do cesty jí 
přijde ničí v mžiku 
před ni není úniku 
K peklu se dá přirovnat 
je to mocný živel 
člověk před ni je bezbranný 
i kdyby tu byl sám král. 

 
 (dokončení z minulého čísla) 
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NAŠE RECENZE 
 

Jerzy Plazewski: Dějiny filmu 1895-2005 
Academia, Praha, 2009, 1. vydání,  váz. 904 str. 

 
Když jsem knihu Dějiny filmu Jerzy Plazewskiho obdržel, byl jsem spíše 
skeptický. Považoval jsem za sotva možné napsat a vměstnat do jediné 
knihy historii filmu do jediné knihy. Před lety jsem četl jinou knihu o 
dějinách filmu dalšího polského historika filmu Jerzy Toeplitze. Dodnes 
mně utkvěla v paměti a řadu filmu jsem dlouho znal jen z této knihy a 
viděl jsem je nedávno. Takže je docela zajímavé, že krátce před vydáním 
knihy Plazewskiho vyšla i jiná kniha o historii filmu: Dějiny filmu Kristin 
Thompsonová, David Bordwell, nakladatelství Lidové noviny. O této 
knize jsem však nevěděl a dosud jsem neměl příležitost ji číst.  
Kniha Dějiny filmu Jerzy Plazewskiho vyšla v Polsku v šesti vydáních a 
teď se tedy dostala do rukou českých čtenářů. Na českém vydání se 
podíleli Pavla Begmannová, Antonín Vrba, Halina Roubalová a jako 
editor Karel Tabery. Myslím, že se překlad podařil, o jeho náročnosti 
svědčí rozsah 901 str. textu. Podstatnou částí knihy jsou přílohy, které 
začínají na str. 776. Obsahují výběrový přehled o produkci 
dlouhometrážních filmů ve vybraných letech a národních 
kinematografiích, rejstříku českých názvů filmů a rejstříku originálních 
názvů filmů, jmenného rejstříku. 
Historie filmu je rozdělena podle významných mezníků ve vývoji filmu 
(vznik němého, zvukového filmu atd.) s přihlédnutím k mezníkům 
politických dějin světa. Každá kapitola je zakončena částí o teoreticích 
filmu. Autor knihy věnuje velkou pozornost národní polské 
kinematografii, kterou samozřejmě dobře ovládá. Velké znalosti prokázal 
také o východoevropském filmu, včetně ruského nebo sovětského a také 
českého a slovenského. Nechybí informace o asijském, hlavně japonském 
filmu a některých malých zemích v Evropě i Latinské Americe. 
Pozoruhodné je hodnocení filmových dějin některých zemí. Vedle dost 
zdrcující kritiky převážné části produkce Spojených států, hodnotí 
pozitivně přínos k dějinám filmu v bývalých komunistických zemích. Jako 
občané dřívějšího tábora socialismu víme, že vývoj u nás, v SSSR atd. 
zahrnoval i dlouhá a    (pokračování na další stránce) 
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
 
 

Určitě nejsem vyznavačem přeslazeného optimismu a pozitivního 
myšlení za každou cenu. Letošní léto taky k optimismu zrovna moc 
prostoru nedává. Není pochyb o tom, že bude hůř... Snad ani nemá smysl 
vypočítávat všechna připravovaná opatření vlády rozpočtové 
odpovědnosti, reforem a úspor. Za zmínku snad stojí, že i dosti slušná 
podpora lidí na vozíku i dalších postižených se omezuje a má omezovat. 
Kolik je ještě možné vzít lidem s duševním onemocněním ? 

Ale jak se postavit k současné situaci, ke zvyšování cen potravin a léků, 
stokorunovým poplatkům za "hotelové služby" v léčebnách ? Zoufat si 
nebo doufat, že tento stát a jeho vláda musí mít také nějakou sociální 
odpovědnost ? 

Stará zkušenost i odborníci tvrdí, že závažnou nepříznivou situaci 
musíme buď přijmout nebo se ji snažit změnit. Přijmout ji mohou jen ti, 
kdo mají ještě alespoň nějakou malou finanční rezervu, mohou se ještě 
alespoň trochu uskromnit - když je to možné. 

Ti ostatní musejí hledat řešení i když to bude asi velmi těžké. 
Především přemýšlet, jestli není možné zvýšit své příjmy alespoň 
příležitostnými brigádami (ale pozor, práce načerno se má do budoucna 
velmi přísně trestat), zaměstnáním v chráněné dílně nebo jiným 
výdělkem,jestli není možné ušetřit část výdajů na bydlení nebo na jídlo - 
hledat jakýkoliv způsob, jak se udržet nad vodou. 

Když nic takového není možné, je hledání pomoci zvnějšku lepší než 
deprese.Ta je sice v podobné situaci logická,ale nic nezmění. Ptejte se na 
radu svých doktorů, jděte do sociální poradny, mluvte s přáteli a rodinou. 
A pokud bude příjem pořád nižší než výdaje, neváhejte a žádejte o pomoc 
v hmotné nouzi. Za svoji nemoc ani za zvyšování cen nemůžete, střechu 
nad hlavou potřebujete a jíst musíte. Pokud si na podobnou akci sami 
netroufáte, požádejte o doprovod na úřad známého nebo profesionála, 
člověka, kterému věříte. 
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Takže z hlediska bohemisty, cizince studujícího češtinu, bychom tuto 
formulaci „dokonale skloubená ekonomická spolupráce“ mohli 
zjednodušit a převést třeba na mnohem snazší obrat „dobře organizovaná 
ekonomická spolupráce“. Vtip je v tom, že slovo „skloubená“ odvozené 
od slovesa „skloubit“ by cizinci učícímu se česky asi bylo méně známé a 
zdálo by se mu také dost těžko zapamatovatelné. Pro něj je snazším 
řešením nahradit jej v duchu slovem „organizovaná“ odvozeným od 
slovesa „organizovat“, které je běžné ve spoustě evropských jazyků. A 
my, když se učíme nějaký cizí jazyk, jsme vlastně v podobné situaci. Proč 
bychom si měli přetěžovat mozek stále novými a novými málo se 
vyskytujícími slovy, když je v duchu můžeme nahradit slovy jednoduššími 
a mnohem častěji užívanými, které si zároveň vzhledem k tomu, že jich je 
pouze omezený počet, budeme takto neustále opakovat a v různých 
tvarech a kombinacích procvičovat. Abych vám ten samý problém přiblížil 
ještě názornějším způsobem, uvedu zde část vtipu, který mi asi před 25 
lety vyprávěl spolužák z právnické fakulty. Znění a pointu toho vtipu si již 
nepamatuji, ale byl založen na tom, že větu „poklekla u hrobu své zemřelé 
tety“ je možno vyjádřit také slovy „ohnula kolena u jámy pro mrtvé tělo 
sestry své matky“. Už asi tušíte lépe, kam mířím. Jinými slovy i velmi 
složitý text je možné opsat a vyjádřit omezeným počtem jednoduchých 
slov. 
 
Tímto postřehem dnešní příspěvek končí. Těším se na další setkání s Vámi 
v jazykovém koutku. 
       S pozdravem 
       Luboš Hluchý 
 
Pozn. red.: Výrok „ohnula kolena …“ lze najít v knize Jaroslava Žáka 
„Kámen Mudrců“, v kapitole „Snadno a rychle“. Známý humorista 
(profesí středoškolský učitel jazyků) si tam dělá takto legraci z tehdy 
populární jazykové příručky „Basic English“, která obsahovala jen asi 500 
vybraných nejpoužívanějších slov. Těžko už dnes posoudit, zda si to 
Jaroslav Žák sám vymyslel a nebo - jako skvělý znalec studentského 
humoru – zaznamenal, co odposlechl. 
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pravidelně se vracející období nátlaku, schematismu, či jak bychom je 
měli nazvat. Ale jednoznačné hodnocení autora ukazuje, že v zemích 
nacismu či fašismu se nic pozoruhodného na rozdíl od komunistických 
zemí nezrodilo, kromě nepříliš kreativní propagandy. Čtenáři samozřejmě 
vědí o výjimkách. Připomenul jsem si některé sovětské filmy: Otec 
vojáka, Balada o vojákovi, Jeřábi táhnou, Bojovali za vlast, Osud člověka, 
Celý svět se směje. Některé z nich si velmi dobře pamatuji a oslovily 
diváky po celém světě, protože to nebyla žádná propaganda, ale věnovaly 
se osudům obyčejných lidí. Mladí diváci je neviděli a vzhledem k 
dramaturgii České televize je sotva v televizi ještě uvidí. Kladu si otázku, 
proč? 
Samozřejmě o většině filmu a tvůrců, i když se autor k některým vrací 
opakovaně, je jen stručná zmínka.  
 Myslím, že český čtenář a divák může být hrdý na hodnocení 
českého filmu autora knihy. V záplavě americké produkce autor 
vyzdvihuje naturalizovaného Američana Miloše Formana, Ale i jiných 
tvůrců, kteří přišli do USA odjinud a významně formovali a formují dějiny 
film. V celé knize samozřejmě září známá jména Melies, Bergmann, 
Chaplin, Dovženko, Pudovkin, Kuroslawi, Grifith, Kubrick, ale dozvěděl 
jsem se i o tvůrcích, o kterých jsem nikdy neslyšel, včetně jednoho 
pražského Němce. Pro mě a jiné čtenáře tak kniha může být přehledem, 
které významné filmy ještě neviděl a vidět by měl. Našemu divákovi 
samozřejmě jsou dobře známé české či slovenské filmy, které zmiňuje, ale 
přesvědčí se, že náš film v zahraničí má docela slušný kredit. Je ovšem 
otázka, jestli tomu tak je i u masového diváka. 
 Vzhledem k orientaci autora knihy a pozornosti, které věnuje 
našemu regionu je kniha výbornou příručkou pro milovníky kvalitního 
filmu u nás. 
 Redaktoři časopis Film a doba, když jsem je oslovil s nabídkou na 
sepsání článku, mi napsali, že jsou zvědaví, jak ovlivní obsah článku moje 
profese. Jsem učitel matematiky. Od gymnaziálních let ale navštěvuji 
filmový klub v Pardubicích a po delší přestávce v návštěvách kin, jsem se 
v roce 2002 zapojil do organizace klubu v Pardubicích 

Vašíček Karel 
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Jazykový koutek 
 
Pátý příspěvek Luboše Hluchého 
 
Zjednodušování cizojazyčného textu a teorie jazykového jádra 
 
Vážení a milí čtenáři, 
 
po delší odmlce Vám znovu předkládám další příspěvek do jazykového 
koutku. Jeho účelem je, tak jako tomu bylo doposud, zefektivnit a pokud 
možno obohatit Vaše současné nebo eventuální studium cizího jazyka. 
V dnešním příspěvku se budeme zabývat otázkou rozsahu zvládané slovní 
zásoby. 
 
Pokud již delší dobu studujete nějaký cizí jazyk, tak je Vám následující 
problém určitě dobře známý. Stává se, že jste zvládli poměrně značné 
množství základních slov, ale když čtete zahraniční noviny, časopis nebo 
knihu, tak vás neustále frustruje a obtěžuje nutnost hledat ve slovníku 
významy nových a nových neznámých slov. (Pokud chcete tedy textu 
rozumět na 100 procent.) K vzteku je to, že na značnou část pracně 
vyhledaných slov už s velkou pravděpodobností ani nikdy v dalším životě 
nenarazíme. Nejen že je nebudeme sami v hovoru používat, ale ani je 
možná nikdy neuslyšíme od cizince, ba dokonce na ně v některých 
případech už ani nenarazíme v žádném jiném textu. Naše studijní snažení 
je tedy tak trochu jako sisyfovská práce. Pracně valíme balvan na vrchol 
kopce, to znamená – učíme se stále nová a nová slova a fráze a když jej 
konečně vyvalíme až na vrchol, tak nám zase padá dolů. Při studiu jazyků 
totiž po čase zapomínáme to, co jsme se před jistou dobou pracně naučili. 
Pro tento problém existuje také známé přirovnání z kybernetiky. Učit se 
něčemu je jako nalévat vodu do sudu, u jehož dna je otvor, kterým voda 
současně zase vytéká. Jestliže se tedy učíme stále další a další slova, tak 
prostě do toho děravého sudu lijeme další a další kbelíky vody a 
nemůžeme zabránit jejímu současnému unikání. Mne v této souvislosti 
napadla metoda, kterou jsem označil slovy „teorie jazykového jádra“. 
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Protože slov našeho mateřského jazyka nebo námi studovaného jazyka, 
která bychom potřebovali neustále nosit v hlavě, je tak obrovské kvantum, 
vyplatí se podle mne soustředit se ve studovaném cizím jazyce (při 
každodenním komunikování a dále automaticky, když si v duchu něco 
rekapitulujeme, shrnujeme) na základní slovní zásobu, kterou označuji 
pojmem „jazykové jádro“ a která činí podle lingvistických výzkumů 
zhruba 2000 slov. Slovenský autor Ivan Kupka ve své knize „Jak úspěšně 
studovat cizí jazyky“ (u nás ji vydalo v roce 2007 v českém překladu 
vydavatelství Grada Publishing, www.grada.cz) v této souvislosti uvádí, 
že po zvládnutí tisícovky nejfrekventovanějších slov pokryjeme (v 
závislosti na druhu textu a typu studovaného jazyka) asi 80% textu. 
Zvládnutí druhé tisícovky slov nám umožní podle něj porozumět dalším 
deseti procentům textu. 
Představme si teď, že nejsme Češi nebo Češky, ale že jsme cizinci nebo 
cizinky, kteří se zajímají o český jazyk a intenzivně jej studují, jinými 
slovy tedy bohemisté, kteří k nám přijíždějí každé léto na univerzity na 
stáže. A dále si představme, že bychom se učili česky z české knihy o 
Japonsku Jana a Vlasty Winkelhoferových „Sto pohledů na Japonsko“ 
(vydané nakladatelstvím Orbis Praha v roce l970), ve které bychom 
narazili na větu: „Studie o zákonitostech poválečného úspěšného vývoje 
Japonska zjišťují dokonale skloubenou ekonomickou spolupráci velkých 
podniků s dosud velmi živým drobným podnikáním.“ Zaujala by nás v ní 
například formulace, kterou jsem podtrhl. Určitě existuje více způsobů, jak 
ji zvládnout, jak se ji naučit. Heinrich Schliemann, známý jazykový 
fenomén a objevitel Tróje, například memoroval celé stránky. Nebo by 
bylo možné vypsat si podtržený obrat jako slovíčko do sloupků (na jednu 
stranu stránky (z hlediska cizince učícího se česky) v mateřském jazyce a 
na druhou ve studované češtině) a jako slovíčku se mu také učit. Já osobně 
v poslední době však dávám přednost zmíněné metodě zjednodušování, 
což je můj vlastní nápad, i když je klidně možné, že jsem pouze znovu 
objevil Ameriku… Jak už jsem uvedl výše, je její podstatou převádění 
složitých a málo se vyskytujících cizojazyčných formulací na formulace 
jednodušší a běžné.  
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