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Sám věřím jen v silné prožitky mládí, dobré lidi, citlivá srdce a 
věrnou lásku. 

Josef Lada 
 
 

Pestrý svět. 
 

 Barvy nám otevírají pohled do pestrého  duhového světa, dávají nám možnost prožít 
radost a potěšení z krásného barevného uspořádání všeho co nám nabízí právě náš život zde 
na této zemi. Barvy velmi ovlivňují naše  vnímání sebe, druhých i všeho kolem sebe. Jsou 
psychologickou výhybkou, která řídí správný provoz na nádraží všech našich pocitů. Barva 
okoření i běžnou šedivou věc a skutečnost. Poděkujme našim smyslům, z nichž právě oči jsou 
vstupní bránou do nádvoří hradeb našich životů. Barevné vidění je opentleno stuhami našich 
pocitových vjemů a emocí. Určité barvy vnímáme jako příjemné, stimulující v nás  dobré 
pocity a energii životní, kdežto barvy jiné nás  mohou skličovat a vyvolávat až negativní 
pocitové kulisy, kterými pak předehráváme  děje našich  životních situací. Různé barvy nám 
vnukají různé apetenční či averzní  chování vůči předmětům  našeho vnímání. K některým „ 
tíhneme“, jiné zavrhujeme. Barvy také mohou ovlivnit kreativitu či apatii k činnosti. Barevné 
spektrum, vyčlenění určité barvy, je vlastní jen nám, napovídá o nás, našem nitru, naší 
osobnosti a plní i kognitivní funkci i vůči našim protějškům i okolí. Svět barev je spojen 
s uměleckými díly slavných lidí. Móda jako jeden z projevů  uměleckého vidění světa je 
kvalifikována světem barev i módních kreací, barvy signalizují trendy právě nastávajícího 
ročního období. Barvy tvoří i barvy boří! To, do jaké barvy je člověk oděn, který styl a kreaci 
preferuje  svědčí velmi spolehlivě o jeho psychice a vůbec o jeho osobnosti. Vidět duhový pás 
barev světa je dobrodiním a vnuknutím espritu a krásy do našeho života, krása je určitým 
druhem synonyma pro pestrý svět. Nechme se okouzlit krásou a pestrou barevností světa! 
 
 

   Marie Ritterová 
 
 
Naše hudební pořady 
 
- pokračují, i když jejich koncepci jsme změnili. Budeme je pořádat méně často, zato ale 
přímo v areálu PL Kosmonosy, aby z nich měli největší užitek právě hospitalizovaní pacienti. 
Výborným partnerem,  který vše připraví a sezve pacienty, je nám p. akad. malíř Segert, který 
se jinak stará o arteterapii.  

S ohledem na květnové oslavy jubilea léčebny byl nejbližší termín stanoven až na 7. 6. 
(čtvrtek) v 15:30. Místem konání bude knihovna PL (starší členové ji pamatují jako sídlo 
denního sanatoria před jeho přestěhováním do Mladé Boleslavi). Vrátíme se ještě k loňskému 
výročí W. A. Mozarta. 

 
RNDr. Jan Bázler 



 
 * * * 
 
Z REGIONU 
 
Městské koupaliště u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi rozjede plný provoz v pátek 1. června, 
ale již od 26.5. zde nová sezóna začala ve zkušebním režimu. Po plném otevření bude platit 
stejné vstupné jako loni, tedy 30 korun za dospělého. Režim otevření koupaliště v dalších 
dnech bude ale také závislý na počasí. V případě chladna a dešťů se totiž nájemci, panu Petru 
Koutovi, vyplatí dočasně bazény vypustit a znovu napustit po návratu teplého počasí. 

- k - 
Zdroj:internet - //www.mb-net.cz 
 

Humor – opět politický 
 
Pepíček přichází první den ze školy. "Tak co," zajímá se otec, "jaké to bylo?" "Fajn," 
připouští dítě školou povinné, "všechno, co nám soudružka učitelka říkala, jsem pochopil, jen 
stále nechápu, co je to ten socialismus. Nemohl bys mi to, tati, vysvětlit?" "Lidsky? Abys to 
pochopil? Tak se podívej: Byl jednou jeden velký muž, no, on vlastně nebyl moc velký, spíš 
malý, a ten se jmenoval Lenin. Původně se Lenin nejmenoval, ale Uljanov. A tenhle Uljanov 
měl kamaráda, on to vlastně žádný kamarád nebyl, ale pěkná sketa a ten se jmenoval Stalin. 
Co říkám Stalin, on se vlastně jmenoval Džugašvili. A tihle dva kamarádi spolu udělali 
Říjnovou revoluci. Vlastně to nebyla revoluce, ale puč, a nebyla v říjnu, ale v listopadu..." 
Pepíček se chytá za hlavu a volá: "Ježíšimarjá, to je ale bordel!!" "Výborně," na to otec, "tak 
jsi to přece jen pochopil." 
 
Umřela takhle Hillary Clintonová, a jen Bůh ví proč, dostala se do nebe. Příšel k ní Svatý Petr 
a říká: "Hillary, vím, že tam dole jsi byla 'někdo', ale tady jsi jen další člověk z mnoha. 
Protože mám teď velký fofr, posaď se zatím tady, já ještě vyřídím rozdělané věci." Hillary se 
posadila a začala si prohlížet své okolí. Všimla si obrovité zdi, která se táhla na obě strany, 
kam až oko dohlédlo. A ta zeď byla doslova pokryta spoustou hodin. Čas od času některé z 
nich poskočily o 15 minut dopředu. Když se Svatý Petr vrátil, Hillary se ho ptá, co ty hodiny 
znamenají. "Každý ženatý muž na zemi má tady jedny hodiny." "A co znamená, když se 
posunou o 15 minut?" "No, to znamená, že se ten muž, který k těmhle hodinám patří, právě 
dopustil nevěry." "A jsou tady i hodiny MÉHO muže?" "Ale ne, ty má Bůh na stole v 
kanceláři místo ventilátoru."  
 

Dobrou náladu přejí čtenářům 
Přádovi 

 
 

 
 

Šmoulí mrzutosti. 
 

Byl jednou jeden malý šmoula Mrzout. Ať se hovořilo o čemkoliv, nikdy neopomenul 
poznamenat, nemám rád.  



Když některý šmoula řekl třeba to, že byly úžasné závody, zašmoulil hned, nemám rád 
vody. Když přišla řeč na to, jak krásné jsou dnes červánky, zaškaredil se, nemám rád vánky. 
A když si někdo pochvaloval, že se život pěkně šmoulí, ozval se Mrzout, nemám rád mouly.  

Šmouly časem přestala bavit tahleta písnička  o tom, jak nemám nic rád. A tak se za ním 
jednoho dne vydali a řekli mu , poslyš ty Mrzoute jeden, nemám rád den. . Jestli nepřestaneš 
pořád dokola šmoulit, že nemáš nic rád, nikdo už před tebou neušmoulí ani slovíčko. Nemám 
rád víčko, ale všichni tě máme rádi, snažně tě prosíme, abys vždycky,  když budeš chtít 
šmoulit nemám rád, zašmoulil raděj mám tak rád. Nemám. A šmoula Mrzout se zarazil. 
Pochopil totiž, že přátelé to s ním myslí dobře. A tak svou  oblíbenou větu upravil. Když se 
probírala strašlivá hromobití, potopy a přírodní katastrofy. Šveholil, mám tak rád bití, mám 
tak rád opy, mám tak rád strofy. A bylo to ještě nesnesitelnější.  

A tak šmoulové prosili šmoulu Mrzouta, aby se vrátil ke svému starému rčení. Šmoula  
Fešák uzavřel jménem všech, nejmíň škody šmoula našmoulí, zůstane- li sám sebou. A konec 
tahanic. Nemám rád nic, odtušil spokojeně mrzout.  
 
 

  Josef  Polák 
 

Mé cesty za poznáním, exotikou a přírodou. 
 

 V minulosti jsem každý rok na jaře jezdil na poznávací zájezdy po celé západní 
Evropě s maminkou. Ta mě podporovala i finančně, jinak bych  si to nemohl dovolit. Můj 
největší problém byl vždy příprava věcí, kufru na cestu, maminka mě vždy s tím pomohla, 
jinak by se mohlo stát, že bych spoustu věcí zapomněl. Tyto zájezdy pořádal její bývalý 
profesor z AKADY, pan Filaun. Měl nezměrnou organizační i fyzickou energii na poznání 
měst a pamětihodností Evropy. Velmi pěkný zájezd byl po severu Francie, kde bylo spoustu 
nádherných zámků  a propracovaných zahrad a parků. Zde jsem mohl přijít o život,  když 
jsem se bezstarostně procházel v Bretani na invazním pobřeží. Dochází zde vždy v určitou 
hodinu  k přílivu, kde mořské vlny dosahují rychlosti běžícího koně a kdyby mě dobří lidé 
neupozornili na příliv, tak bych se utopil a omlátil o skalní pobřeží.  
 Také jsem rád, vždy v létě nebo na jaře jezdil na pobytové zájezdy. Můj nejkrásnější 
zážitek byl z jižního Turecka, v Alánii. Zde jsem byl již na jaře v květnu s cestovní kanceláří 
Fišer. V té době byla příroda celá v květu a řeky oplývaly dostatkem vody a vyskytovalo se 
spousta nádherných a exotických brouků a motýlů. Tato cesta mě vždy velmi pozitivně 
psychicky naladila a uklidnila  se má nervová soustava po celoročních stresech v pracovním 
procesu. Zde v Turecku jsem také poznal spoustu přátelských lidí, kteří nebyli lhostejní a 
proto bych ještě v budoucnu někdy nějakou cestu rád absolvoval. 

 
   Roman Kurian 

 
 

Zavřou se krizová centra 
pro lidi s psychickými problémy?! 

 
Ředitel MUDr. Ivan David, CSc. ruší Centrum krizové intervence v Psychiatrické léčebně 
Bohnice. 
 



Od 1. června 2007 bude z rozhodnutí ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. 
Ivana Davida, CSc. radikálně omezen provoz Centra krizové intervence (CKI), a tak  už 
dále nebude naplňován jeho původní smysl, jak ředitel sám konstatoval. Dosavadním 
smyslem CKI bylo pomáhat lidem z celé republiky,  kteří se ocitli v psychické krizi a 
potřebují odbornou pomoc v kteroukoli denní i noční dobu. Krizové centrum poskytuje 
již 16 let neodkladnou pomoc lidem ve vážných životních situacích, s rizikem 
sebevraždy, s rozvíjejícím se duševním onemocněním.  
 
Příběh  
Představte si svobodnou maminku, která před dvěma lety náhle přišla o svou pětiletou dcerku. 
Šlo o komplikace při jindy poměrně banálním dětském onemocnění, bylo dokonce vzneseno 
podezření na zanedbání lékařské péče, kdy holčičku zprvu odmítli přijmout do nemocnice. 
Klientka  tehdy absolvovala několik sezení s psychologem a poměrně záhy po tragické 
události odjela pracovat do ciziny, snad aby před svým trápení unikla. Z ciziny se po roce a 
půl vrátila a s tím se vrátily i vzpomínky. V době okolo nedožitých narozenin dcery se staly 
mučivými, přidaly se pocity viny, zoufalství a myšlenky na sebevraždu. Návštěvu krizového 
centra uskutečnila na čísi radu, sama by se k tomu již nemohla odhodlat. Zde byla na místě 
nabídka krátkého pobytu s intenzivní psychoterapií, která pomůže tragédii znovu zpracovat. 
Pro hloubku potíží jí byly s jejím souhlasem nasazeny léky a byla nasměrována do další 
psychiatrické a psychoterapeutické péče.  
 
Krizová intervence předchází vzniku závažných duševních onemocnění, napomáhá snižovat 
množství a délku hospitalizací v psychiatrických léčebnách, hraje svou roli v prevenci 
depresivních poruch, závislosti na psychoaktivních látkách a podílí se na minimalizaci rizik 
sebevražedného jednání. Včasná a profesionální krizová intervence snižuje čerpání prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, dávek nemocenské péče a státní sociální podpory. V roce 
2006 zaznamenalo krizové centrum 5500 hovorů na linku, téměř 3600 návštěv klientů  a 
z toho necelých 200 klientů bylo hospitalizováno. Rozvoj a optimalizace sítě krizových center 
a linek důvěry je nedílnou součástí programu Zdraví 21 Ministerstva zdravotnictví České 
republiky a je součástí Deklarace pro duševní zdraví Světové zdravotnické organizace a 
Evropské komise.  
 
Z rozhodnutí ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice se tak ruší nepřetržitý 24hodinový 
provoz centra, možnost krátkodobého pobytu na lůžku i telefonická krizová linka. Zařízení 
zůstává redukováno na služby psychologa a psychiatra v době od 8 do 16.30 hodin. Vedení 
Psychiatrické léčebny Bohnice zdůvodňuje omezení provozu CKI těžkou ztrátovostí zařízení. 
Podle sdělení pracovníků centra k tomuto opatření vedení PL Bohnice přistoupilo přesto, že 
nevyčerpalo všechny možnosti řešení. 
 

MUDr. Wenigová Barbora 
 

Autorka je ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví 
 
Podrobnější informace o Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví najdete na internetu:
 www.cmhcd.cz

 
 

Odkud Kant věděl, kolik je hodin ? 

http://www.cmhcd.cz/


Jeden z největších německých filosofů, Immanuel Kant (1724-1804), profesor university 
v tehdejším Královci, byl samotář a starý mládenec. Jeho život probíhal tak pravidelně, že 
obyvatelé Královce si řídili podle něj  hodinky, jakmile ho viděli vycházet z domu a spěchat 
na přednášku na universitu. Jednoho večera zpozoroval Kant s údivem, že jeho nástěnné 
hodiny stojí – nenatažené. Sluha, kterého Kant přijal teprve předešlého dne, zřejmě nevěděl, 
že má hodiny natáhnout. Veliký filosof hodiny natáhl, ale nemohl je správně nařídit, protože 
svoje kapesní hodinky odevzdal právě hodináři do opravy. Pohlédnuv na hodiny, odešel ke 
svému příteli Schmidtovi, který bydlel asi kilometr od něho. Při příchodu do Schmidtova bytu 
pohlédl Kant letmo na hodiny, které visely v předsíni. U svého přítele se Kant nějaký čas 
zdržel a při loučení opět vrhl krátký pohled na hodiny v předsíni. Domů se Kant vracel svým 
obvyklým klidným krokem stejnou cestou, kterou šel ke Schmidtovi. Po návratu domů Kant 
ihned správně nařídil ručičky svých hodin. 
 Odkud Kant věděl, kolik je hodin ? 

 
Řešení šachové a početní úlohy z dubna 

9. Sb5 !  Kf8 
Černý se již zachránit nemůže. Představí-li na d7 střelce, vezme bílý jezdce na g4 dámou, 
protože střelec d7 je pak vázán. 

10. Je6+  a černý se vzdal.  
 

* * * 
Původní objem mýdla nechť je xyz. Po sedmi dnech je jeho objem  ½x . ½y . ½z . Rozdíl je 
xyz – xyz/8 = 7/8 * xyz – tolik mýdla bylo spotřebováno za 7 dní. Mýdlo vystačí již na 
jeden den, neboť zůstala pouze osmina původního objemu. 

Pro Klubko vybral a připravil 
-LH- 
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