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Muž přišel k lékaři a sděluje, že je velmi smutný, 
trápí se, duše je naplněna nicotou, potřebuje 
pomoci.  
Lékařova rada zní: „Kupte si lístky do divadla, 
odreagujete se a přijdete na jiné myšlenky, dnes  
vystupuje známy mim Deburau.“  
„Já jsem Deburau,“ 
odpověděl muž.  
 
 Takto uváděla 
záložka do knihy 
konferenci Komplexní 
terapie psychóz.  
Vzhledem k tomu, že 
konference je již 16-tá  
a vzpomínáme 55 let 
od začátku fungování 
Opavského systému a 
ucelené psychoterapie 
na oddělení H. Rozhodli jsme se věnovat tématu 
větší prostor v novém čísle časopisu Posel. 
 "Pojďme hledat cesty společně" bylo 
hlavní motto konference. A cest a možností k cíli, 
tedy pokud možno uzdravení či zlepšení kvality 
života lidí s duševními potíži je vždy více. Posel 
proto  přináší i pohledy odjinud. Zajímavé čtení z 
Dobré komunity, psychiatrické nemocnice v 
Kosmonosích i představení ZŠ, která sice sídlí v 
areálu PN Opava, ale tolik o ní nevíme. 
 Mnoho podnětů přináší novinky a chystané 
programy u nás v nemocnici. Ať už se jedná o 
možnosti orientačního běhu v parku, rozhlasového 
seriálu na vlnách Českého rozhlasu nebo 
zářijového festivalu Cesty za oponu II., kde jste 
všichni srdečně zváni. 
 Číslo je jarní, tak neschází proteplení 
krásnými díly pacientů, které jsou tentokráte 
obohaceny o vyhlášení literární a výtvarné soutěže 
organizace Anima viva ŽIVÁ DUŠE.  
 V úvodníku se nám sešla hromada 
krásných názvů (pod kterými se skrývají neméně 
krásné příspěvky) - Komplexní terapie, Živá duše, 
Cesty za oponu. 
 Přejeme vám, ať i vaše cesty jsou ŽIVÉ a 
KOMPLEXNÍ.  
 A věřím, že hezký je i náš nový POSEL. 
 Za redakční radu přeji krásné počtení.    
                                            Mgr. Ivona Országová 
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Ohlédnutí za opavským 

systémem včera a dnes 
 
 Motto: 
  „...vím, že skoro nic nevím..., ale i s tímto 
vědomím mohu  docela úspěšně pomáhat 
psychotickým pacientům,  když o ně mám  
opravdový zájem, když s nimi soucítím a 
s dostatečnou trpělivostí se snažím  využívat toho 
mála, co vím.. v psychoterapii i ve farmakoterapii.    
Bez autentického zájmu,  dostatečné empatie a 
trpělivosti nemůže být asi úspěšná žádná snaha.. a 
v psychoterapii nepochybně nezáleží ani tolik na 
metodě či technice, jako na terapeutickém vztahu“ 

MUDr. Irena Strossová, CSc.  
 
 

 Kořeny:  
 50 léta byla pro psychiatrii  
v Československu velmi příznivá. 
Jednak vstoupil do psychiatrické 
péče  psychotických poruch 
chlorpromazin- lék, který vedl 
k zásadním změnám psychického 
stavu u osob s duševní chorobou. 
Jednak se společnost otevřela a 
došlo k mimořádnému  setkání  
odborníků z východu a západu  v r. 
1959 v Jeseníku (hovořilo se nejen o 
lécích, ale i o psychoterapeutických 
možnostech).  Tento kongres 
probíhal za spoluúčasti pracovníků 
psychiatrické léčebny v Opavě a 
přijel i zakladatel  psychodramatu - 
Jacob L. Moreno a v r. 1959  

vznikla i psychodramatická  skupina (Harry 
Buxbaum, Hugo Široký, Irena Strossová, Evženie 
Hrdá, Hannelore Hirschlová), která pak od r. 1960 
používala psychodrama jako nástroj v léčbě 
neurotických a později i psychotických poruch. 
 
 Začátky a průběh: 
 V lednu 1962 se skupinové psychodrama  
stalo pravidelnou součástí programu  v skupinové  
systematické psychoterapii psychotiků v 
režimu koedukace (s vybranými pacienty hráli 
individuální psychomelodrama) a později se 
systém rozšířil  o arteterapii, psychogymnastiku a 
muzikoterapii.  
 
 Co to je opavský systém: 
 Opavský systém komplexní terapie 
psychóz je  ucelený systém celodenní a 
celotýdenní péče, který je centrován na pacienta 

s duševní poruchou, 
chorobou a stojí na 
neurovědních principech  s 
využitím  přístupů 
kognitivně behaviorálních a 
chronobiologických. 
 Cílem je likvidace  
důsledků  duševní poruchy, 
choroby a návrat do 
původního zdraví  a v tomto 
snažení při spolupráci 
s pacientem využívá všech 
dostupných individuálních i 
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skupinových psychoterapeutických a 
socioterapeutických přístupů k řešení jeho 
problematiky.   
 Celý systém stojí na denním a 
celotýdenním programu s pravidelným  denním  
režimem, který již sám o sobě nejvíce 
harmonizuje a stabilizuje.   
  
 Vše začíná  navázání kontaktu ke 
spolupráci (Strossová I., Prvním úkolem je 

navázat s pacientem kontakt . To je někdy velmi 
obtížné u autistických schizofreniků, kteří 
představují více než polovinu našich pacientů. 
 Ukázalo se nám užitečným, nesnažit se    o 
násilné prolomení jejich autistické bariéry, ale 
nechat je, aby se ve skupině pozvolna asimilovali. 

Potom je důležité, umožnit jim prožít pocit, že jso u 
pochopeni. Někteří pacienti nám později 
spontánně sdělují, že zpočátku nechtěli hovořit, 
protože se jim zdálo, že jejich vnitřní svět je tak  
složitý, že jej nikdo nemůže chápat.  
 Jakmile však zjistili, že ve skupině se 
setkali s určitým pochopením, vystoupili ze svého 
uzavření a již tehdy pocítili úlevu.  Častým zjevem  
je, že se pacienti skutečně otevřou pravě při 
psychodramatické akci na jevišti. Zatímco při 
skupinové diskusi se vyjadřují lakonicky, 
jednoslabičně anebo komunikují vyloženě 
formálně cestou zcela povrchních sdělení, v 
psychodramatické scéně se náhle projeví otevřeně 
a sdělí i s příslušným emočním doprovodem  věci 
podstatné).  
  

 Režim začíná budíčkem, pokračují ranní  
aktivity individuální a komunitní,  dále probíhají   
programy individuální a skupinové (psychodrama, 
arteterapie, psychogymnastika, kognitivní 
cvičení).  
 Komplexní léčba je dosahována kombinací 
následných metod: základem je intenzivní 
psychoterapie společně s důsledně propracovaným  
režimem v rámci propojení tělesné a psychické 
roviny zařazujeme sportovní terapii, rehabilitační 
dílny, pracovní terapii,kulturně společenské 
aktivity, pravidelné Kluby. Programy se šijí na 
míru a zátěž a kompetence postupně navyšují. 
Atmosféra zotavování nekončí pracovní dobou 
psychoterapeutů, neboť navazují večerní 
komunity, které si už tvoří pacienti sami a rovněž 

jsou povzbuzování v hledání a návratů 
zdravých aktivit, které jsou pak účelně 
podporovány.  
 Diferencovaná práce s pacientem, 
rodinou, prohlubování coppingu,  rodinné 
komunity (od roku 1997), prohlubování 
spolupráce s následnými organizacemi a 
individualizovaná spolupráce následných 
organizací s pacientem (od roku 2004 pak 
i skupinová „informační“). 
 Aktuálně máme jednoho 
oficiálního peer pracovníka a další asi 4 
momentálně absolvují přípravu k výkonu 
profese peer konzultanta.  
 Opavský systém komplexní terapie 
psychóz je v praxi ověřený (dnes již 55 
let) a  otevřený systém, který stojí na 

pevných základech individualizovaných přístupů a 
kterému jsou blízké  myšlenky jiných otevřených 
systémů jako „Otevřený dialog“,  svépomocné 
aktivity „ Slyšení hlasů“ a další. 
  
 Skupinová terapie se rozvíjí tam, kde 

erudovaný psychoterapeut nezůstává 

osamocen, nechybí podpora nadřízených a 

spolupráce ostatních. V psychoterapeutickém 

týmu dlouhodobě udržuje kontinuitu práce 

alespoň jeden zkušený psychoterapeut. 

Psychoterapeuti jsou dostatečně trpěliví a 

vytrvalí.  

Je mnohem snadnější začít, než vydržet...              
MUDr. Petr Taraba, primář oddělení H  
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 Věříme, že opavský systém má své 
opodstatnění i v dnešní době, je totiž 
schopen se vyvíjet a modifikovat. Inspirujeme 
se programem CARe, novými přístupy 
v psychiatrické rehabilitaci a snažíme se je 
nejen implementovat, ale i kreativně rozvíjet 
podle potřeb. Jsme si vědomi společenské 
zakázky, důrazu na lidská práva a důstojnost 
každého jedince. 

 Psychoterapeutický tým stanice 17BC  

 

  
 V čom je oddelenie 17BC z mojho 
pohľadu výnimočné? Na prvom mieste v tom, čo 
vyplýva zo samotného názvu „Psychoterapie 
psychóz“.  
 Vďaka prevládajúcemu biomedicínskemu 
modelu opustili terapeuti a psychológovia klientov 
s psychózou. Z našich skúseností však viem, že 
práve oni potrebujú  tejto formy podpory najviac. 
Bez toho je zotavenie (Recovery) takmer 
nemožné. Spoločná filozofia je základ. Na našom 
oddelení sa snažíme nevididieť nálepku diagnózy, 
ale konkrétneho člověka s konkrétnym tŕapením, 
ktoré nemusí byť nevyhnutne príznak nemoci. Pre 
mňa osobne je najdoležitejšie u každého člověka 
počítať so zotavením a sústrediť sa na zdroje a 
regulačné mechanizmi pacienta a jeho rodiny viac 
ako na psychiatrické symptomy. Videť v človeku 
to dobré, zdravé, fungujúce, obohacujúce a to 
posilňovať.  
 

 Sústrediť sa na zdravie, jeho podporu a 
udržanie. Myslím, že v tom sa s kolegami 
zhodnme a to je podstatné. Dalej je to už len o 
spolupráci. Podstatné je že každý v týme má svoje 
zručnosti, vedomosti a kompetencie s kterými 
možeme pracovať. Doležité rozhodnutia sú vždy 
společné. Pacient je v maximálnej možnej miere 
súčasťou rozhodovacieho procesu. Snažime sa 
nevnucovať naše predstavy o tom čo je pre 
pacienta správne a dobré a necháváme konečné 
rohodnutie na pacientovi aj za cenu občasného 

zakopnutia, veď aj to patrí do 
procesu zotavovania. Rozhodnutia 
sú tak zdieľané a práca sa stáva 
menej stresujúcou ako pre nás tak 
aj pre klienta.  
 Okrem toho pacient zažíva 
pocit splnomocnenia a získava tak 
možnosť kontroly nad svojím 
životom.   
 Jedným z pilerov práce na 
„sedemnástkach“ sú rodinné 
stretnutia. Všetci určite máme 
skúsenosť jako sa častokrát 
snažíme pacienta „vypiplať“. 
Pacienti po prepustení prichádzajú 
do skutečného života, do zložitých 
rodinných a pracovných situácií. 
K našej veľkej frustrácii sa spustí 
opakovaný scenár krátkeho 

fungovania, dekompenzácie a hospitalizácie. 
Práca s rodinou, aj keď je mnohokrát veľmi 
náročná, dokáže často tento bludný kruh 
prestrihnúť. Na oddelení prebiehajú pravidelné 
rodinné komunity a individuálne rodinné sedenia 
v užšom terapeutickom kruhu.   
 Obrovským efektom je už len to keď sa 
rodina začne zhovárať například o tom čo ich trápi 
a teší, čo navzájom od seba potrebujú a čo možu 
ponúknuť. Tak náročná situácia ako akutná 
psychotická ataka sa totiž týka nie len pacienta al e 
celej rodiny. 
 V neposledním rade je veľkou devízou 
príjemné ľudké prostredie oddelenia. Usilujeme o 
to aby sa cítili dobre nie len pacienti ale aj my. 
Veď nakoniec všetci sme na jednej lodi a nikto 
nevie kedy sa naše role možu vymeniť.  

MUDr. Ondrej Žiak 
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CHODEC 
 Úzká cesta na níž zhlíží bledý chodec,     
oprýskán větrem,sešlý věkem,neb stále v srdci 
mlád... 
 Přemáhají ho výčitky,“Nezasloužím si žít“.  
 Na čáře uprostřed cesty zeď popsaná, 
vysoká až k Nebi a na ní vzpomínky, obrazce, 
jména lidí známých, neznámých. Chodec na té 
cestě stojíc odpradávna, hledajíc způsob jak sám 
překonat bariéru v tichosti věčné noci, hmatem v 
rozlehlých polích, žádný žebřík. Jen hřeb poslední 
do rakve zatlouká, jako zbytky sebeúcty v níž dlí 
naděje! 
 Zeď pevná jest v hradby tvrze... 
 Do kanálu tekoucí splašky, do těla se 
vsakujíc nočních můr jed. Čas pozbyl hodnoty 
před nehybnými, rozteklými Dalího hodinami. 
Snít či bdít? Tam na tom místě, hraje hudba 
líbezná od rána do setmění, láká putující, nikdo se  
neohlíží zpět. 
Jdou jako ovce slepé bez špetky rozumu na 
konzumní jatka, do pohřebiště obehnaným 
zrezlým plotem se zlatými vraty... 
    Neuslyší svůj dech jen konejšivé poslední 
výkřiky do neznámého okolí. Jsem sám,osaměl 
jsem,chtěl bych s někým sdílet loži, vždyť dva si 
přec vystačí navzájem. Nikoho nehledám, tak 
nejsnáze přijde někdo zamnou a pohladí mé mrtvé 
tělo. 
 V duši klidná vyrovnanost spokojeného 
smutku..! 

       Hynek Parchanský 
 
 
 Prameny lásky 

Zdeněk Demčík 

Dám ti růží 
Velkou kytici 

A při tom se dívat budu 
Na tvé oči úžasem svítící 

Máš v nich zář ranního slunce 
Já jsem té prudké záře strůjce 
Tvé oči září tu i noční tmou 

Mé kroky dunící 
Jdou pořád za tebou 

Budu tě hlídat 
Aby nestalo se ti nic zlého 

Z mého srdce 
Prýští prameny lásky 

Sálá to z něho 

 

Slunce a básník 
Ota Ševčík 

 
Ve svitu slunce stojí básník 
paprsky ozařují jeho drsnou 

tvář 
jeho srdce je chvilku 

neklidné a chvilku klidné 
tak jak to má být 

a slunce tu bylo před 
básníkem 

a bude tu i po básníkovi 
občas je třeba obrátit 

pozornost 
k velkým věcem 

 

Hynek Parchanský 

Anna Kusynová 
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Eva Henychová 
  

 V pátek 25.11.2016 Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě navštívila zpěvačka, 

kytaristka, skladatelka a textařka Eva Henychová. 

Společně se 120 pacienty různých oddělení jsme 

mohli být účastni Adventního recitálu této 

výjimečné hudebnice, kterou mnozí z nás znají i 

jako 11-ti letou herečku z dětského seriálu „My 

holky z městečka“, kde ztvárnila jednu z hlavních 

rolí. 

 Eva vystupuje po 

celé republice a 

vyhledává zejména 

prostory menších klubů, 

čajoven, hradů, zámků, 

kostelů a kaplí, kde její 

něžná hudba s texty 

provokujícími 

k zamyšlení nejlépe 

vyzní. Nevyhýbá se ani 

akcím benefičního 

charakteru v domovech 

důchodců, v hospicích a 

psychiatrických 

léčebnách. 

 Zajímavostí 

koncertu bylo, že jako 

„předskokan“ vystoupil 

pan Libor Jahoda, který sklidil zasloužené ovace 

za několik skvěle zvládnutých skladeb. Další 

zajímavostí bylo úspěšné improvizované 

vystoupení Evy mezi pacienty na uzavřeném 

oddělení 11 B, kde Evu uvedl ředitel PN Opava 

pan Ing. Zdeněk Jiříček. 

 Po pátečním vystoupení v psychiatrické 

nemocnici jsem Evě položil několik otázek: 

 

o Vím, že jsi v Opavě již vystupovala 

mnohokrát. Na které vystoupení ráda 

vzpomínáš a čím tě zaujalo?  

 Hrála jsem v Opavě několikrát, ráda 

vzpomínám na evangelický kostel a nejvíc na 

psychiatrickou nemocnici ☺, kam se moc ráda 

vracím... 

 

o Jak se ti zpívalo v pátek v Psychiatrické 

nemocnici v Opavě a bylo něčím toto 

adventní vystoupení jiné? 

 Zpívalo se mi výborně! Bylo tam hodně 

lidí, plný sál. Dokonce jsem neplánovaně měla 

předskokana z místních. Potěšil mě. 

 Změna nastala po koncertě, kdy jsem byla 

vyzvána panem ředitelem, abych zazpívala 

pacientům na jedenáctce. 11 je mé šťastné číslo a i  

ten drobný koncertík byl, myslím, šťastný. Těším 

se na opětnou návštěvu! 

 

 

o Ke které z tvých písní, které jsme slyšeli, 

máš největší vztah a proč? 

 Víš, všechny mé písně jsou jako mé děti. 

Každá je jiná, každá vznikla v jiné době, v jiné 

situaci. 

 Nerada říkám, že mám některou raději. Ale 

vím, že třeba v rámci Adventního recitálu vyzní 

moc dobře píseň Maria (ale ta má už 23 let, pokud 

dobře počítám). 

 

o 4) Máš něco, co bys chtěla svým čtenářům 

(posluchačům) vzkázat? 

 Moji milí! Přeji vám, buďte šťastní! A 

nezapomínejte, že je to z velké části pouze na vás.  

I když to stojí, energii, píli a někdy i sebezápor,  

stojí to za to! Ať vám do života vstoupí Světlo s 

Ježíškem... 

   

 Děkuji za rozhovor ☺. 

  

 Mohu říci, že dojem z adventního 

vystupování Evy Henychové v psychiatrické 

nemocnici předčil všechna má očekávání a 

můžeme se těšit na další spolupráci s touto 

charismatickou zpěvačkou. 

 

   Mgr. Martin Okáč, peer konzultant odd. 17 BC 
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 Mám paranoidní schizofrenii. Můj život a 
nemoc mohu přirovnat k řece. Když je nemoc 
v remisi (v klidu), řeka klidně plyne dál a dál. 
Z břehů se ale může kdekoliv a kdykoliv uvolnit 
balvan a spadnout do řeky. Tím vznikne vír. A to 
je paranoidní reziduum (pokus o návrat nemoci). 
 Nacházím se v supermarketu. Trpím 
agorafóbii (strach z velkých, rozlehlých prostor). 
Všude kolem je spousta lidí. Místní rozhlas 
neustále něco hlásí. Najednou se čas zastavil a je 
jen „TEĎ“. Ztrácím kontakt orientace s realitou. 
Objevilo se u mě paranoidní reziduum. Začínají se 
ozývat hlasy. Můj ochranný duch mi řekne, ať si 
vezmu jeden Neurol 1.0 a jeden Rivotril 2mg. To 
mi doporučil můj psychiatr. Třesoucíma se 
rukama vytahuji tabletky z malé taštičky a 
polykám je. Je mi jedno, že jsem mezi lidmi. Měly 
by zabrat do 20 minut. 
 Ochranný duch mě 
drží za ruku a říká, ať opakuji 
svoje mantry. S námahou 
v duchu říkám „Miluji se“, 
„Mám radost“. Hlasy mi 
začaly sprostě nadávat. 
Začínám být v dezorientaci. 
„Vzpomeň si, jaké to bylo, 
když jsme se poprvé setkali“, 
mluví ke mně můj ochranný 
duch. Snažím se zachytit 
vzpomínku. Jde to těžko. 
„Měl jsi takový starodávný 
zelený oblek, který mě 
upoutal“, říkám ochrannému 
duchovi. „Ano, vzpomeň si 
na víc věcí“. Už to jde jen 
ztěžka. Chytilo mě to do sítě 
bludů a halucinací. Je to, jako by to byl rozpad na  
tisíce kousků. Lidé telefonují. Jejich každé slovo 
mě bolí, řeže, pálí v mé duši. Mám pocit, že jsou 
to tajní agenti, kteří hlásí, kde se momentálně 
nacházím. Hlasy chtějí, ať se dostanu do 
psychiatrické nemocnice na příjmové oddělení.  
 V té chvíli nabývám přesvědčení, že lidé o 
mně všechno vědí. Že čtou mé myšlenky. 
Postupně se propadám hloub a hloub. Mám strach. 
Je to situace, kterou nedokážu ovládat vlastní 
myslí a vůlí. Začínám dostávat vztahovačnost.  
„Nedívej se lidem do očí“, říká ochranný duch. 
Přesouvám se s vozíkem do oddělení, kde jsou 
časopisy. Pokouším se číst. Ale nejde to. „Marek 

Eben je nemocný“, hlásá titulek. Vždyť já taky. 
„Vyšla nová hvězda“. To jsem asi já. 
 Mám úzkosti. Myslím si, že celý svět o 
mně všechno ví. Ať jde na příjmové oddělení 
psychiatrické nemocnice. Slyším hlasy. Můj 
ochranný duch mě stále drží za ruku. Je to, jako 
by byl světýlkem na konci tunelu. Stěží se 
zaměřuji na to světýlko. Strašně mi buší srdce. 
Jako by chtělo vyskočit ven z mého těla. Potí se 
mi ruce. Ti zákazníci pořád telefonují. Asi už pro 
mě přijela sanitka. 
 Myšlenky jako by vířily v paranoidním 
víru. Jsou jich snad tisíce. Můj mozek je nestačí 
všechny zpracovávat a vyhodnotit. Filtry jsou 
ucpané. A uvnitř hlavy vznikají nelogické spoje. 
Úzkost, že se stane něco, co nedokážu ovlivnit je 
obrovská. Je to jako střípky roztříštěné mozaiky. 

Marně se je snažím složit 
dohromady. Okolní svět je jako 
rozházené puzzle. Pokouším se 
skládat jednotlivé části. Co část 
puzzle – to myšlenka. Je to strašně 
namáhavé. Těch informací je 
najednou tolik, že se bojím, aby se 
mi nezačaly protáčet oči směrem 
vzhůru. Cítím tep srdce. Bije jako 
na poplach. Bojím se co přijde.  
 Zavírám oči. Jenom na 
chvilku necítit tu strašnou úzkost. 
Je to snad předzvěst konce? To je 
asi jediná logická myšlenka, která 
mě v tuto chvíli napadá. Dívám se 
na hodinky. Už uplynulo 17 minut. 
Najednou se všechno se mnou 
zatočí a já ve své mysli najdu 
chybějící dílek puzzle. Duševní 

náraz. Vracím se zpět do reálného skutečného 
světa. Ochranný duch mě drží za ruku. Všechno 
má najednou svůj řád a smysl. Lidé stále 
telefonují. Ale už mi to nepřipadá podivné. Stojím 
a zhluboka dýchám. Už jsem zase v klidu. Opět 
jedno prožité paranoidní reziduum. Paranoidní vír 
se rozplynul. Řeka zase klidně plyne dál a dál. Ale  
jak dlouho? Kdy se zase uvolní na břehu kdekoliv 
a kdykoliv balvan, (a na jak dlouho) a spadne do 
řeky? 
  Může dojít k návratu nemoci a dlouhodobé 
a náročné léčbě, pokud medikamenty nezaberou. 
Stále se pohybuji na hraně mezi skutečnou a svojí 
falešnou nesnesitelnou realitou. 

anonymní autor  
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Těstoviny se zelím 

 
 Jednoduše a levně: 

 Když mám málo času, vařím jídlo, které je 

rychle hotové a je ho celkem dost, abych nakrmila 

celou rodinu. Těstoviny se zelím. Zní to dost 

divně, ale chutě fungují společně docela dobře. 

 Uvaříme těstoviny - nejlépe vrtulky, 

mašličky nebo jim podobné tvary. Ve velké pánvi 

rozpustíme oříšek másla a trochu olivového oleje 

(pokud nemáte, může být jakýkoliv jiný), 

osmahneme do zlatova cibuli, můžeme přidat 

trochu čili papričky, pokud máte rádi jídlo 

pikantní. Přidáme na kostky nakrájenou slaninu- 

množství opět podle chuti.  

 Pak vmícháme balíček kyselého 

(propraného) zelí. Osolíme a opepříme. Necháme 

krátce provařit, přidáme červené fazole 

(proceděné a propláchnuté) v konzervě a uvařené 

těstoviny. Na závěr můžeme ještě opět zjemnit 

trochou másla a sójovou omáčkou.  

 Samozřejmě je možno jakkoli 

experimentovat a dodat tam to, co máte rádi (např. 

nastrouhaný tvrdý sýr). Toto jídlo je také velmi 

dobré, když se nechá odležet v lednici. Pokud 

bydlíte sami, můžete to patřičně ocenit. 

Suroviny: 
o těstoviny 

o anglická slanina 

o máslo, olivový olej 

o cibule 

o červené fazole v konzervě 

o kyselé zelí 

o sůl, pepř, sójová omáčka 

 

 

     

    

    Dobrou chuť  

     přeje  

    Eva Klimešová 

Vtípky Dr. Tatarka 

 
Pan Novák si pojistí dům a ptá se agenta: 
"Když zítra vyhořím, kolik dostanu?"  
"Tak asi 8 let." odpoví agent  
   

Trosečník je sám na ostrově už 5 let. Ráno se 

probudí a vidí jak na záchranné lodi přijíždí 

mladá krásná žena. ta se na něj usměje a říká 

- konečně budeš mít, to po čem léta toužíš.  

Trosečník se rozzáří: Nekecej, ty máš sebou 

pivo!  
   

˝Nasedli už všichni?˝ ptá se řidič autobusu. 
˝Ano.˝ 
˝Tak si vystupte, protože autobus se 
porouchal!˝ 
 
V době socialismu chytí policie dědečka jak v 

noci na ulici nadává na komunisty a 

prezidenta. Když ho odvádějí, tak si 

všimnou,že má v zádech zabodnutý nůž. 

Všichni se diví, co je to za povahu.  

Dědo máte v zádech kudlu a ještě nadávate 

na režim?  No to víte hoši, kdybych volal 

"pomoc" tak to byste nepřišli!  

 
V rámci protialkoholní kampaně vytvoří tým 
plakát. Na něm se objímá koslivec s flaškou 
vodky. Pro jistotu se zeptají místního notorika, 
jestli ví,co plakát znamená: "No to je přece 
jasný - chlastej až do smrti!" 
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Rodinka aneb rodinná komunita  
aneb setkání rodinných příslušníků  

a přátel našich pacientů  
na stanici 17BC 

 
 Od roku 1997, kdy se pracovníci týmu 
tehdejšího primariátu H sešli s rodinnými 
příslušníky poprvé na rodinné komunitě, se tato 
setkání pravidelně opakují  každý měsíc, kromě 
prázdnin.  
 Počátky se vztahují k tehdejším 

pracovníkům, MUDr. Markétě Dobré,          
MUDr. Petru Tarabovi a sociální pracovnici 
Hance Hemzalové, kteří tuto myšlenku dotáhli do 
tradičního setkávání. Impulzem byla zajisté i 
potřeba rodinných příslušníků trošku nakouknou 
pod pokličku toho, co se tady s jejich příbuznými 
vlastně děje. 
 Rodinku pravidelně organizujeme v pátek 
dopoledne. Začínáme od 10 hodin, ať mají rodiny 
čas na přesun, protože k nám někdy jezdí až z 
daleka. Kolem 12 hodiny končíme z provozních 
důvodů, ale často se stává, že diskuse pokračují i 
po oficiálním závěru. 
 Obsahem rodinných setkávání není 
informace o zdravotním stavu konkrétního 
pacienta, jak se někdy rodiny domnívají, ale 
snažíme se o navázání komunikace mezi 
návštěvníky, o předávání si informací navzájem. 
My jako personál jsme spíše rádi v roli 
pozorovatelů, protože vlastní zkušenosti s nemocí 
jsou nejlépe předatelné. Rodiny ale mají 
samozřejmě spoustu dotazů všeobecného 
charakteru na primáře oddělení.  

 Snažíme se zpříjemnit nemocniční 
atmosféru tím, že  napečeme něco dobrého k čaji, 
tématicky vyzdobíme denní místnost pacientů, 
kde rodinka probíhá. Pokud máme na stanici 
pacienta hudebníka, na začátku rozdáme texty 
písní a společně si zazpíváme. 
 Máme rádi uvolněnou atmosféru, chtěla 
bych setkání přiblížit společenskému posezení u 
čaje i když nervozita některých blízkých je patrná 
zvlášť pokud je tady pacient hospitalizován 
poprvé. Občas se k nám ale někteří vrací i po 
propuštění pacienta nebo na rodinku zavítá 
člověk, který se léčí ambulantně a přijel na 
návštěvu.  
 Často u nás lidé hledají pomoc, radu, jak 
se mají chovat, co mají dělat, jak zvládat péči a 
starost o svého blízkého. Nevím, jestli u nás 
dostanou odpovědi na všechny otázky, ale někdy 
stačí jen to, že se setkají s jinými lidmi, kteří m ají 
podobné starosti a mohou je s nimi sdílet. 
 Našim pacientům bych popřála, aby měli 
kolem sebe lidi, kteří jim budou oporou, přítelem 
a kamarádem ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují. 
Třeba když je přijedou podpořit během pobytu u 
nás v nemocnici.  
              
 Některé odpovědi na otázku, co rodinám 

toto setkání dává? 
 
 Chtěla jsem se dovědět víc informací o 
nemoci, být oporou manželovi. 
 Setkání bylo velice příjemné, mělo určitě 
význam a bylo přínosné, doktoři vše krásně 
vysvětlili na praktických příkladech, objasnili, 
jak k pacientovi s touto nemocí přistoupit a jak 
se chovat při návratu do reálného života. 
 Přínosné bylo také vidět, že v této situaci 
člověk není sám – viz rodiny dalších pacientů .  
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 Zajímalo mne, jak probíhá taková 

skupinová terapie. Přijela jsem, neboť si to přál 

syn. 

 Moje otázka byla zodpovězena 

dostatečně, byla bych ráda, aby syn 

spolupracoval více a vzal si poučení z toho, co 

slyšel. 
 

 První (snad poslední) hospitalizace 
našeho syna. Obohatil nás váš výklad a 
odpovědi na některé dotazy rodičů a 
příbuzných. 

                                                            
Ivana Džemlová, psychoterapeutka stanice 17BC 

 
                                  

Zábava ze stanice 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   KŘÍŽOVKA 

1 

  
          

    
2 

    
              

3 

  
          

    
4               

    
5 

    
        

   
6 

  
        

      

Legenda: 
1, zmrzlá pochoutka 
2, dopravní prostředek 
3, první měsíc v roce 
4, den v týdnu 
5, roční období 
6, mužský člen rodiny 
 

    KŘÍŽOVKA 

1 

  
        

    
2           

     
3                 

    
4 

 
                  

5 

   
              

6 

    
        

  
7 

       
            

8 

   
          

     

Legenda: 
1, hvězda 
2, lopota 
3, pokoj 
4, um 
5, únava 
6, edem 
7, opak tmy 
8, snaha 
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I v tomto čísle našeho občasníku 
nezapomínáme na již pravidelnou rubriku, ve 
které se seznamujeme s prostředím bližších i 
vzdálenějších psychiatrických zařízení. 

Prostřednictvím vždy vlídných kolegů jsme již 
nahlédli do Psychiatrických léčeben ve Štenberku, 
Kroměříži, Brně Černovicích, Havlíčkově Brodu a 
nyní do Kosmonos. Sdělení kolegů vás čtenáře 
zaujala a naše redakce bude ráda v této rubrice 
pokračovat, aby mohl vzniknout pestrý a užitečný 
pohled na problematiku zvládnutí psychotických 
potíží v dalších zařízeních. 

 

Hiporehabilitace pro seniory na 

gerontopsychiatrických odděleních 

v PN Kosmonosy 
Rádi bychom Vám představili aktivitu, kterou 

se pracovníci naší nemocnice zabývají již několik 

let – psychoterapii pomocí koní konkrétně 

hiporehabilitaci pro seniory.  

Hipocentrum při PN Kosmonosy funguje již 

déle než 14 let. V té době byla za pomoci různých 

nadšenců a několika pacientů postavena 

provizorní stáj a rozběhly se první terapie s 

pacienty. V průběhu let došlo k velké řadě změn, 

které posouvaly hiporehabilitaci v PN Kosmonosy 

na stále vyšší úroveň – postavení nové stáje pro 7 

koní, vybudování pískové jízdárny a také kryté 

jízdárny v bývalé kotelně. Po založení Hipocentra 

navštěvovalo terapie jen několik pacientů ze 4 

oddělení, pro srovnání - v loňském roce bylo v 

Hipocentru zapojeno 13 oddělení (z celkových 15 

odd.). Celkem bylo za rok 2016 realizováno 400 

terapeutických skupin psychoterapie pomocí koní 

pro 430 pacientů, z nichž mnozí docházeli na 

hiporehabilitace opakovaně. Kromě psychoterapie 

pomocí koní poskytuje Hipocentrum PN 

Kosmonosy ještě další terapeutickou aktivitu, a 

tou je „pracovní“ terapie, které se v loňském roce 

zúčastnilo 147 pacientů ze 6 oddělení.  

Terapeutické skupiny pro pacienty a pacientky 

z gerontopsychiatrických oddělení jsou 

realizovány od roku 2012, kdy byl pro práci se 

seniory pořízen první poník - Terezka, která 

docházela přímo před jednotlivá oddělení a 

motivovala pacienty k další spolupráci. To, že se 

úsilí Terezčino i terapeutů vyplatilo, dokládá fakt , 

že hiporehabilitace jsou pacienty - seniory jednou 

z nejžádanějších aktivit. V podstatě se pokoušíme 

o zapojení každého pacienta, který nemá výrazné 

omezení hybnosti nebo jiné somatické 

komplikace, a který je v psychickém stavu 

umožňujícím terapeutické působení. Naši seniorští 

pacienti trpí nejčastěji nemocemi z dg. okruhů 

demencí (Alzheimerova nemoc, vaskulární a 

smíšená demence), psychotických onemocnění a 

depresí.  

Skupiny hiporehabilitace pro seniory jsou v 

naší nemocnici dvě. Obě se konají zpravidla 

jednou týdně po dobu 60 – 90 minut a na každé 

skupině se setkávají pacienti ze dvou oddělení. 

Celkem jsou tedy zapojena 4 oddělení, která 

poskytují gerontopsychiatrickou péči – 2 příjmová 

a 2 dlouhodobá, 3 ženská a 1 mužské odd. Skupin 

se účastní obvykle 8 pacientů, 1 – 2 cvičitelky 

koní a 1 – 2 terapeutky - 

psycholožky, které s pacienty pracují 

i na odděleních a pro účast na 

skupině je vybírají. Dále se skupin 

účastní zvířecí terapeuti, což je 

druhově značně rozmanitá skupina.  

Naše hipocentrum „zaměstnává“ 

2 poníky (Terezku a Elfa), se 

kterými pracují pacienti nejčastěji, 

ale pracují také s běžnými (velkými) 

koňmi, kteří se na skupinách střídají 

(celkem 5 běžných koní). Skupiny 

také bývají zpestřeny dalšími 

obyvateli hipocentra - zakrslými 

kozami a kocoury.  

Skupiny hiporehabilitace 

probíhají na různých místech v 

areálu nemocnice podle aktuálních 
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možností pacientů, nejčastěji však přímo u stájí 

hipocentra, kde je pro pacienty připraveno zázemí 

v podobě rampy pro nasednutí na koně, 

dlážděného plácku pro kontakt s poníky i vyhřáté 

klubovny, je-li chladnější počasí. Vzhledem k 

tomu, že máme možnost pacienty převážet ke 

stájím dodávkou, není ani pro méně pohyblivé 

pacienty problém se hiporehabilitací účastnit.  

Typická skupina hiporehabilitace začíná 

vzájemným uvítáním a pozdravením se se všemi 

účastníky, zvláště pak se zvířecími terapeuty, 

které všichni pacienti rádi vidí. Poté následuje 

kolečko, kde se všichni představí a poví si nějaké 

informace o sobě. V práci se staršími pacienty je 

to velmi důležitá část práce v každé nové skupině, 

protože v rámci svých diagnóz pacienti často 

zapomínají. Dalším krokem je pak představení 

zvířecích terapeutů a opakování 

informací o nich. Tato aktivita 

se osvědčuje jak u pacientek z 

dlouhodobých oddělení, kde 

pacientky spontánně soupeří o 

to, která si dříve dané informace  

vybaví, tak u pacientek a pacientů z 

příjmových oddělení, kde se 

uplatňuje kromě procvičení kognitivních 

schopností také komunikační potenciál aktivity – 

zkušenější pacienti sdělují informace nově 

příchozím. Poté se přistupuje  k přímému kontaktu 

s koněm, což mohou být různé aktivity popsané 

níže. Někdy je tato aktivita doplněna dalším 

kreativním nebo kognitivním cvičením – kreslení 

obrázků koní, reminiscence na zážitky s koňmi z 

mládí, skládání puzzle s tématikou koní, 

rozšiřování znalostí o koních a jejich krmení, 

čištění, fyziologii atd. V závěru skupiny jsou koně  

odměňováni pacienty za spolupráci pamlsky a 

pohlazením. Pro pacienty je to jedna z 

nejoblíbenějších částí práce s koněm, při které 

dochází k výrazné stimulaci pozitivního prožívání.  

Aktivity, které si v našem hipocentru mohou 

starší pacienti vyzkoušet, jsou různorodé a v 

podstatě kopírují aktivity, které absolvují mladší 

(dospělí) pacienti. U některých aktivit je 

samozřejmě nutné snížit náročnost, dbáme však na 

schopnosti pacientů, dostatečnou stimulaci, ale 

snažíme se vyhnout přetěžování. Pacienti pracují 

jak s poníky, tak s velkými koňmi. Začátek 

kontaktu s koněm na 

každé skupině spočívá 

zpravidla v čistění 

srsti a kopýtek. Poté se již aktivity různí, může t o 

být například zaplétání copánků na hřívách 

poníků, vodění poníků procházkou po areálu nebo 

formou „překážkové“ dráhy, někdy i s prvkem 

vzájemného soupeření. Pokud se hiporehabilitací 

účastní velký kůň, možnosti aktivit se ještě 

rozšiřují na např. vodění velkého koně obdobně 

jako poníka, terapeutické ježdění na koni, vodění 

koně na dvou lonžích (což je simulace práce s 

koněm na poli nebo v lese). Do těchto aktivit patří  

také jízda na voze, ve kterém jsou zapřaženi dva 

velcí koně, což je aktivita, která je vhodná i pro 

větší počet pacientů a také pro velmi omezeně 

pohyblivé pacienty, která ale musí probíhat za 

dostatečného personálního obsazení, často za 

pomoci sestřiček jednotlivých oddělení.  

Pro zavedení a udržení hiporehabilitace pro 

seniory mluví velká řada přínosů. Pacienti jsou 

motivováni k vycházkám ven z oddělení, a to 

nejen na skupiny hiporehabilitace, ale i na 

procházky ke koňskému výběhu ve volném čase. 

Dalším přínosem je vytržení pacientů z 

nemocničního stereotypu, možnost zažít něco 

výjimečného a možnost sdílení zážitků s ostatními 

pacienty. Hiporehabilitace působí jako nástroj k 

procvičení hrubé i jemné motoriky a zároveň není 

bezúčelná – dává pacientům pocit zvyšování 

kompetencí a zažívání pocitu sebehodnoty. 

Pacienti zároveň získávají téma pro vzpomínání 

na zážitky z mládí. Hiporehabilitace také přináší 

široké pole působnosti pro kognitivní trénink. 

Tělesný kontakt s koněm saturuje pozitivní 

emoce, což osobně vnímám jako nejdůležitější 

přínos hiporehabilitace pro starší pacienty.  

Hiporehabilitace zkrátka není pouze okrajová 

metoda v léčbě seniorů, často nám pomáhá snáze 

navázat kontakt s pacientem a pomáhá nám ho 

pochopit. Dává nám přehled o tom, jak pacient 

zvládá učení se novým znalostem a jak s nimi 

nakládá, což jsou informace nanejvýš cenné pro 

uvažování nad dimisí a její formou. 

Mgr. Kateřina Klečková 
psycholožka 

PN KOSMONOSY 

Lípy 15 

293 06  Kosmonosy 

tel.: 326 715 711 
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Dívejme se více na to dobré a více do 

budoucna 

 
 Dobrý den, drahý člověče! 
 
 Máte-li nějaký splín či depresi z budoucího 
života, přečtěte si právě tyto řádky... 
 Jak překonat momentální splín či depresi 
nebo i nechuť žít dále?! Je to těžké. Vím to! Také 
vím, že je to způsobeno několika faktory a zmíním 
se zde o nich. Čtěte pozorně a dobře si to 
pamatujte! 
 Jde především o čas v léčbě, který je jen 
málo vyplňován smysluplnou činností, která by 
pomohla depresi potlačit nebo úplně zastavit. 
Většinou máte čas přemýšlet sami nad sebou, 
svou nemocí a svými důvody hospitalizace, ale 
nesmíte si nechat přerůst přes hlavu to, co vedlo k  
pobytu v nemocnici a co bylo tím důvodem, že 
jste se zde ocitli. Vše se zde řeší a na Vás záleží , 
jak úspěšně se věci dají do pořádku! 
 Pokud se tedy budeme zabývat tím, co 
by Vám mělo pomoci řešit Vaše uplatnění a 
naplnění lidských potřeb na uznaní a 
seberealizaci, pak vězte, že musíte mít radost ze 
své práce a vážit si odměny, která za ni přichází 
a to už v podobě, kupříkladu, pochvaly za pěkný 
obrázek, potlesku za písničku nebo radost z 
výrobku, který si zde můžete vyrobit a pak jej 
zakoupit, k připomenutí časů, kdy Vám nebylo 
zrovna nejlépe, ale věci se hnuly k Vašemu 
prospěchu... 
 Musíte cítit radost z dobře vykonané 
práce a to dlouhodobě a vnímat to jako splnění 
svého cíle, který jste si dali. Musíte si 
uvědomovat, že ne vždy se všechno povede 
napoprvé, avšak radost musíte mít i a hlavně z 
toho, že jste se na nějakou cestu nápravy vydali. 
Odměna, za práci, která by měla být natolik 
citelná, že Vám bude dlouhodobě dělat radost, 
by pro Vás, člověka, který je, díky 
zdravotnickému personálu, finančně zajištěný a 
nebo pobíráte nemocenskou a právě se, třeba, 
řeší Váš důchod, by opravdu mělo být byť jen, 
třeba, pokorné uznání od ostatních. Vy sami by 
jste pak měli mít radost, že jste si splnili cíl, 
kterým je sen plus datum, a mělo by být, ve 
výsledku, největší odměnou zlepšení Vašeho 
zdravotního stavu. Vůbec mít dlouhodobě radost 

ze zlepšení zdravotního stavu, by Vás mělo 
motivovat ke plnění dalších cílů, které si vždy 
napište a postupně krůček po krůčku, k těmto 
cílům jděte. 
 Dělejte si radost, aby jste cítili úspěch. 
Úspěch, který se Vám, pacientovi, může projevit 
jako odměna v podobě společenského uznání 
nebo, po léčbě, máte-li cíle ušlechtilé, třeba také  
finanční odměna. Záleží na tom, jak, kdo z nás 
pacientů, spolupracujeme se zdravotníky. 
Především si nikdo z nás nesmí dovolit tajit stav 
své mysli, protože je to stejně vidět a jakákoliv 
změna se projevuje na našem chování, či v 
činnosti, kterou právě vykonáváme. 
 Zdravotníci, jsou psychicky v pořádku a 
jejich starost o naše zdraví je hodnocena penězi, 
které jsou jim odměnou, ale budiž pro Vás 
důležitým uvědoměním, že oni také potřebují mít 
z nás radost a tou je výsledek jejich práce, kterou  
je pomoci nám z problémů a zajistit nám dobrý 
zdravotní stav a dobrý život. 

 Jste-li v léčbě, může Vám být dlouhá 
chvíle a tehdy nastupuje čas na zahnání nudy v 
podobě koníčků a zálib, které si zde můžete najít. 
Jde třeba o rozhovor se spolupacientem, kde si 

Sára Petersová 
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můžete uvědomit jeho chyby, které v životě udělal 
a neudělat je. Dále jsou to skupinky s psychology, 
kde si musíte umět utříbit své myšlenky tak, aby 
jste sami se sebou byli spokojeni a aby se Váš 
život, v budoucnu, odebíral správným směrem, 
který Vám zajistí úspěch a pohodu. Koníčky jsou 
důležité. Je to vlastně také práce, akorát je to 
práce, kterou si hledáte pro svou vlastní radost a 
mnohdy Vás stojí vlastní investici. Časem se Váš 
koníček stane činností, která Vás baví a stanete se  
v ní profesionálem a tehdy i Vaše investice může 
být zhodnocena ve Váš prospěch. Zde je třeba si 
najít takový koníček nebo zálibu, která Vás jednak 
naplňuje a potřebujete-li společenské uznání a cíti t 
seberealizaci, pak musíte volit koníček, který Vám 
to přinese. 
 Je vždy důležité si dát splnitelný cíl. Cílem 
je, jak už jsem zmínil, sen a datum. Dávejte si 
krátkodobé cíle, které Vás krok za krůčkem 
dovedou ke splnění dlouhodobějších cílů a hlavně 
si vždy dávejte reálné cíle, čímž nemyslím, že by 
měly být malé. Náročnost a skromnost, spolu 
mohou jít ruku v ruce a nikdo po Vás nechce, aby 
jste nebyli nároční, jen je zapotřebí racionálně 
zhodnotit své možnosti, s přihlédnutím na Vaše 
vzdělání i ambice. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vězte, že vzdělání je každá zkušenost, která Vás v 
životě potkala. Měli bychom se všichni neustále 
vzdělávat,i svými chybami a samozřejmě také z 
chyb ostatních, kterým se pak můžeme vyhýbat a 
nedostat se na scestí, které by pak bylo příčinou 
naší nové deprese, splínu, či myšlenky na 
ukončení svého krásného života. 
 Musíte si vždy uvědomovat, že život je 
krásný a nemá cenu si ho zbytečně ničit něčím, co 
Vám přinese depresi nebo jinou psychickou 
nemoc, pro kterou se právě léčíte. Jde především o 
naše pocity, city, touhy a také vášně, kde musíme 
velmi střízlivě rozhodnout o tom, co od života 
čekáme a nesmíme si nasadit růžové brýle 
nějakého drogového opojení, ale vidět svět 
střízlivě, racionálně a tak, aby v našem světě, 
který svým činěním vytváříme, chtěli žít, rádi i 
další lidé. Je potřeba si uvědomit, že ne všechno, 
co děláme nás nutně musí bavit. Jsou věci, které 
musíme dělat a jsou věci, které můžeme dělat.  
 Důležité je, že musíme žít rádi... 

Jan Havelka 

Přežívám 
Ota Ševčík 

 

Přežívám svou smrt 
Přežívám svůj hlad 

mé nekonečné otázky na 
mně najíždějí 

jak pásy transportéru na 
vojáka v zákopu 
blouzním o míru 

a beru si další náboje 
blouzním o lásce 

a nabízím sobectví 
ach stále jen blouzním! 
Přežiju své blouznění? 

Vyznání 

poutníka 
Ota Ševčík 

 
Zas bloudil jsem na svých 

cestách 
I když cíl v dáli jasně viděl 

jsem 
pak jasný nápad osvítil duši: 
cesta přímá k němu vede jen 
já zvyklý byl nalézat okliky 
a na těch své boty rozdíral 
a když někdo navedl mně 

napřímo 
„Tudy nemohu!“ já hloupě 

lhal 
už chci jít jinam 

poutník s hlavou vztyčenou 
ve víře, v odvaze 

kéž nohy mé již jdou 
 

Recidiva 
Ota Ševčík 

 
Vracet se 

do tý samý náruče 
která mně tolikrát popálila 
do náruče nasáklý jedem 
která už dávno není milá 

vracet se 
do tý samý náruče 

jen proto abych věděl, že 
někdy něco bylo 

vracet se do minulosti 
jen proto že právě teď 

není milo? 
STOKRÁT NE! 
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 Komunita U Dobré naděje je společenství 
lidí se zkušeností duševní krize nebo nemoci a 
jejich přátel. Hlavní cíl komunity je vytvořit 
možnost pobýt v blízkosti slušných a citlivých lidí  
v době, kdy se cítím špatně nebo osaměle nebo 
hledám vnitřní klid, nějaké rozhodnutí, sílu či 
naději, nebo naopak když něco z toho chci 
poskytnout druhému člověku. 

 Vycházíme z 20-ti leté zkušenosti 
vzájemných setkávání, psychoterapie, spolupráce, 
výletů do přírody, tvůrčích odpolední, 
rekondičních pobytů a českých i zahraničních 
dovolených. Během let někteří klienti odešli, 
uzdravili se, přešli jinam, jiní zůstávají jako nos ní 
členové a zakladatelé této komunity, většina se 
objevuje čas od času na akcích dle jejich výběru a 
potřeb. Léta vznikala potřeba stálého místa s 
možností scházet se, vytvářet psychoterapeutické 
aktivity, tvořit, pobývat zde kratší i delší čas, 
využít místa k rekondičním pobytům místo 
léčebny, dělat zde preventivní programy a jiné 
akce pro veřejnost. Chceme tu mj. ukázat zdravým 
spoluobčanům, že duševně nemocní nejsou 
nebezpeční ani jinak ohrožující, ale milí a fajn 
lidi, kteří si prošli více či méně hlubokým a 
dlouhým psychickým utrpením, dá se s nimi 
mluvit, mohou a chtějí o sobě vyprávět, mohou a 
chtějí něco zdravým poskytovat… 
 Budova komunity byla objevena a kupní 
smlouva podepsána 30. 10. 2014, ten den 
považujeme za její narozeniny. Velká oslava a 
založení kroniky proběhla na novoročním večírku 
v Opavě. Dále byla budova převzata, provizorně 
zabydlena, přestaveny a zařízeny její části (velká 
část práce svépomocí), navrženi a zvoleni členové 

její Rady, propracovány stanovy, proběhla 
registrace komunity U Dobré naděje jako spolku. 
Nyní jsou hlavní aktivitou komunity rekondiční 
pobyty. Více o nich a o nás na: 
www.udobrenadeje.cz 

  
 

Rozhovor s MUDr. Markétou Dobrou – 

únor 2017 

 

• Jaký máš názor na přátelství psychiatra či 

psychoterapeuta s jeho klienty? Je neetické se 

s nimi přátelit? Je to slučitelné s Kodexem? 

 To je nesmyslná otázka. Setkala jsem se 
s ní už mnohokrát, většinou ne od klientů, ale od 
kolegů, kteří si pletou etiku s nějakými 
psychoterapeutickými pravidly a s něčím, co 
s etikou vůbec nesouvisí. Nemůže mi nikdo dávat 
regule na to, s kým se mám přátelit nebo 
nepřátelit. A pokud existuje nějaké pravidlo, že 
psychoterapeutické vztahy nepřesahují do 
přátelských nebo že jsou od nich odlišné, tak to se  
týká čistě psychoterapie po dobu provádění 
psychoterapie a nebo úplně nejzazší mez je 2 roky 
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po skončení terapeutického  vztahu, to by člověk 
neměl přesahovat do přátelských vztahů a 
zejména sexuálních vztahů s klientem. To 

naprosto 
nesouvisí se 

vztahem 
psychiatr - 
pacient a už 
vůbec ne 

s přátelstvím, 
které vzniká, 
protože prostě 
vzniká. A 

nemohu 
vztahu 

poručit, aby 
zůstal studený 
a nemohl být 
lidský a pokud 

si to tak někdo vysvětluje, že je to neetické, tak 
vůbec neví, co je to etika, co je to přátelství, co  je 
to láska a co jsou to emoce a drží se nějaké věci, 
která je vytržená z kontextu a která naprosto nemá 
smysl.  
 

• Nestalo se někdy, že by Tě klient ztratil jako 

kamaráda i jako lékaře?  

 To určitě ne. A to jsou možná ony meze, 
proč  si někteří lékaři  - asi v jakémkoli oboru - 
drží zvlášť vztahy kamarádské a lékařské, protože 
pokud s někým přestanu být kamarád, tak 
samozřejmě dále poskytuju lékařské služby a 
pokud přestanu být lékař a stále jsem s dotyčným 
kamarád a on mne za lékaře nechce a najde si 
jiného, tak nepřerušuji  vztah v kamarádské 
rovině.  Pokud mu to takto vyhovuje a je to 
oboustranně přijatelné. A pokud toto nezvládám, 
tak chápu, že někteří kolegové si netroufají 
navazovat přátelské vztahy ke klientům, protože 
nechtějí ztratit terapeutický vztah a protože by to  
zkrátka neustáli. Je to asi o něco složitější než m ít 
vztahy oddělené. Např. mám vztahy rodinné, 
sexuální, přátelské, terapeutické a každá škatulka 
je jiná, to je asi jednodušší, ale není nutné, aby se 
to vždy dělilo a není to ani podle žádného kodexu. 
Ani podle žádné morálky není zakázané, aby se 
tyto vztahy mísily, akorát vždy musí zůstat určitá 
základna, ať už terapeutická nebo lékařská nebo 
kamarádská  nebo jakákoli a musí to mít oba 
stejně a musí to být jasně definované, jinak je to 

špatně. Pokud by měl lékař nějakou autoritu, 
kterou by zneužíval tak, že například z lidí vytvář í  
přátele a potom je zavrhne, když pro něj nejsou 
dobří klienti, je to špatně. Anebo pokud by do 
toho mísil nějaké svoje přenosové a 
protipřenosové nebo nevyřešené erotické vztahy, 
tak to je určitě špatně. Každý lékař má právo si 
určit, do jaké míry si pouští vztahy i do osobní 
roviny a nebo si je nepouští a ví proč. Ale toto 
není vůbec o nějakém zákazu. Nejde o to, jaký 
vztah nabízím já, ale o to, jaký vztah očekává 
klient nebo po jakém touží a pokud umí různé 
vztahové roviny rozdělovat, mohou se někdy i 
smísit. 
 

• Co kdyby někdo kvůli Tobě třeba spáchal 

sebevraždu? 

 Co znamená „kvůli Tobě“ spáchal 
sebevraždu? Pokud máš na mysli, že se jedná o 
smíšenou roli, že by se klient např. zamiloval, což  
samozřejmě může nastávat a nastává jako 
v každém jiném vztahu:  věřící – kněz, žák – 
učitel, a je to samozřejmě špatně, ale je to otázka  
profesionality, aby to dotyčný, jakoby mocnější ve 
vztahu (v tomto případě lékař) nějak zvládl, 
vysvětlil a jemně např. s pomocí supervizí  
klientovi vše sdělil tak, aby situaci pochopil.  
 

• Jak jako jedna ze zakladatelek komunity U 

Dobré naděje hodnotíš její počáteční roky?  

 Určitě dění v komunitě nikoli splnilo, ale 
předčilo má spíše skromná očekávání, jako je 
předčí všechno, co se děje. A co se děje mezi 
námi - klienty, kteří jsme za ta léta přáteli, to 
v mnohém (!) předčilo má očekávání. A co se mi 
potvrdilo, co jsem cítila od začátku, kdy pracuji 
s psychotickými, ale i jinými klienty, je to, že js ou 
to lidé kvalitní, originální, tvůrčí  a v mnohém 
lepší než řekněme průměr, běžní nebo „zdraví“ 
lidé. To se mi tisíckrát potvrzuje, jako i to, že j sou 
schopni práce pro druhé, stejně  tak oběti, 
případně složitějších vztahů a že jsou prostě 
schopni mnohem víc, než si veřejnost a často oni 
sami myslí.  
 

• U Dobré naděje probíhají rekondiční pobyty. 

Jaké jsou zpětné vazby od klientů, jsou-li? 
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 Ještě je brzy na zpětné vazby. Někteří píší, 
někteří říkají  - a v tomto bychom se mohli možná 
zlepšit – mohli bychom třeba dávat dotazníky 
frekventantům, aby nám poskytli kritiky, nápady, 
pochvaly, možnosti, nabídky. Máme zpětné vazby 
dobré, např. že si tu odpočinuli, nemuseli užívat 
léky, které si doma na spaní musí brát navíc nebo 
že si tu věří, že si tu zkusili dělat činnosti, kte ré 
léta nedělali a šlo jim to. Až po zpětné vazby 
relativně špatné, jako „ještě více jsem tady 
zlenivěl než doma, dostal jsem jídlo pětkrát denně 
a ani jsem se nehnul z pokoje nebo jsem neprošel 
ani zahradu“. Což mne vede k tomu, že by se měl 
zpřísnit režim a přizpůsobit tak, aby se klienti na  
jeho vytváření podíleli aktivně, aby si řekli, co o d 
pobytu čekají a pak si na tom pracovali. Klienti 
mohou nabídnout kus sebe i ostatním, např. že po 
druhých uklidí nebo o ně pečují, když je jim 
zrovna smutno. Zkrátka se tak mohou dívat nejen 
na sebe, ale i kolem sebe. Na závěry je ještě brzy,  
spíše je prostor pro úvahy, zrání, dotváření. Mohlo  
by se možná zdůraznit, že pobyty pokračují od 
Dobráckých, převážně Holčovických pobytů, kde 
bylo zázemí dané opavskou léčebnou, o 
ubytování, jídlo bylo postaráno a my jsme 
vytvářeli pouze programy psychoterapeutické a 
resocializační. Teď si pobyty dělá komunita sama. 
Jsou menší, blízké, rodinné a rovněž s přípravou 
stravy, povlékáním postelí, případně mytím toalet 
a podobnými základními věcmi a nejsou hrazeny 
pojišťovnou. Nádech a vůně pobytů zraje s každou 
skupinou klientů ke konkrétnímu tvaru, který 
teprve třeba za rok bude definovatelný, až budeme 
mít delší praxi a zkušenost, možná budeme moci 
předávat i jiným. I my terapeuti (hlavní nebo 
vedlejší) doufám, zrajeme, ať už k lepšímu nebo 
k horšímu (...smích...).  
 
 

• Jak se vyrovnáváš s tím, když se pacient 

psychicky zhorší? 

 Otázka je, co je to psychicky zhorší. Každé 
zhoršení může být i zlepšení. Každá krize je i 
cesta k transformaci. Jednak asi jako v každé 
lékařské praxi, to se netýká jenom psychiatrie, 
k nám chodí klienti ve zhoršeném stavu a nikoliv 
spokojení, šťastní a moudří, vyrovnaní a 
zvládající, čili je to normální. Rozdíl od ostatníc h 
oborů je asi v dlouhodobosti, nejde o to dát léky 
nebo najít novou diagnózu a s klientem se 

rozloučit. Psychiatrie je o provázení na cestě, na 
které jsou nutně období zlepšení, zhoršení, pádů, 
úspěchů, neúspěchů, což ale patří k životu. Takže 
zhoršení tolik nevnímám po těch letech. Výsledky 
určitě jsou vidět, zlepšení není v tom, že člověk 
má úspěch nebo moc, sílu, peníze, jak bylo dnes 
např. v kázání, ale 
obyčejně to, že člověk 
žije a dýchá, cítí, 
prožívá radost i 
smutek. Jde svým 
životem důstojně, 
statečně, originálně i 
v období pádů i období 
stoupání na Lysé hory 
a že je více v kontaktu 
sám se sebou. A taky 
to, že má smysl života, 
ať už to nazýváme 
vírou, spokojeností 
nebo nějakým 
existenciálnem a rovněž to, že získává důvěru. Je 
otázka, co je plus a co je minus. Ale co jsem také 
slyšela v otázce – co snáším těžko:  tak 
samozřejmě potenciální sebevražda je největší 
neúspěch a zoufalství, ať už je realizovaná nebo 
není. Kromě toho také vyhoření, vyprázdnění 
nebo ztráta důvěry, která na začátku byla. Nebo 
když se z člověka otevřeného stává mrzout.  
 

• Myslíš, že laskavým a dobrosrdečným 

přístupem lze člověka změnit k lepšímu, nebo 

je potřeba také konfrontovat a zpřísňovat 

hranice, dejme tomu i trestat?  

 Já myslím, že sis i odpověděla. Nelze to 
říct jednoznačně. Nejde změnit nikoho, ani 
dobrem, ani zlem ani léky. Člověk se změní sám. 
Můžeme mu vytvořit vhodnou atmosféru nebo 
podat pomocnou ruku nebo jít s ním kousek jeho 
cesty, ale i naopak se může terapeut učit od 
klienta. A všechny nás vede Pán, od kterého se 
učíme dobru, dokonalosti, kráse. Dobra se nedá 
zneužít.  
 

• Jaké jsou nejbližší chystané plány komunity U 

Dobré naděje? 

 To je otázka spíš na Radu komunity. 
V plánu je osvětová naučná stezka o duševně 
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nemocných vedená cestou na Lysou horu, také 
divadla, kultura v Ostravě, letní dovolená, 
rozšíření menších dovolených na kratší i 2denní 
pobyty, např. zájezd do termálních lázní 
v Maďarsku v dubnu. Také sportovní aktivity a 
výlety mimo Krásnou, blíže Ostravy.   
 

Rozhovor zapsala Barbora Romanová. 

 
 

U Dobré naděje 

pohled Jendy Kubíčka, klienta a zároveň 

prvního správce komunity 

 
 O tom jak a proč došlo ke zřízení objektu 
v Krásné bylo napsáno a řečeno více. Postupně se 
rodila myšlenka vybudovat vlastní zařízení pro 
lidi v úzkých, kteří si nevědí rady se životem, 
nevěří si a napadají je hloupé myšlenky. 
 Paní doktorka Markéta Dobrá, matka vize, 
starostlivá léčitelka a opatrovatelka pacientů 
vytipovala a našla dům pro ten účel vhodný. Je 
nízkopodlažní, umožňuje bezbariérový přístup, 
pokoje skromně vybavené, vkusně zařízená 
společenská místnost. Všude květiny, které celý 
dům ozvláštňují. Okolo menší pozemek, ten 
dostačuje k jejímu záměru  a k oddělení 
komunikace. V zadním traktu je slunná terasa 
s výhledem na krajinu i na živý plot tůjemi, prostě  
skvělé místo na relaxaci pro toho, kdo chce být 
jenom tak. Také se vešel  v loňském roce 
postavený krásný přístřešek, v zimě  stání pro 

autíčka. Za nepříznivého klimatu je vhodný pro 
vnější aktivity. Vedle je restaurace, tak kdyby byl a 
potřeba posedět i s jinými lidmi nebo chuť dát si 
něco lepšího, je možnost.  

 Prostě zastávka autobusu, hospoda, kdyby 
byl v té obci kostel, tak by byl i kostel. Ideální 
stav. Prostředí umožňuje klientům aktivní 
odpočinek namísto pojídání prášků na spaní. Síla 
kolektivu a přírody je nezdolná. Zde si lidé ověřuj í 
své možnosti a zbavují se obav z aktivit. Rozhýbe 
se i ten nejvíce zabržděný.  
 Lidé se zpočátku brání akcím v přírodě, 

nedůvěřujíc své síle, svým možnostem. Nakonec 
je zvládnou, pak jsou nesmírně šťastní. Program U 
Dobré naděje se zpočátku rozbíhal nesměle, podle 
časových možností paní doktorky.  
 Kromě tradičních akcí - výročí otevření, 
Velikonocí, sportovních odpolední, výletů, tvoření 
atd., začaly fungovat rekondiční pobyty za velké 
nezištné pomoci Mgr. Hany Kokešové, jejichž 
účelem je zapojit se do běžného společenského a 
pracovního života.  A to formou tvoření, výletů, 
her, drobných společných prací potřebných ke 
zvelebení domu i jeho okolí, částečně i podílením 
se na přípravě a podávání společné stravy. Čisté 
duše si na nic nehrají, nic neskrývají, jsou rády, že 
jsou v kolektivu a že jsou také něco platné. Také 
je na nich vidět, jací jsou. Nezáleží na tom, jaký je 
ten který charakter. Vím, že převažuje jejich velká  
citlivost a za poznání jejich možností  i lidí, co se 
starají, jsou velmi vděční.  
 Paní doktorka přispěla k rozběhu dění a 
teď už jenom lehce koriguje běh věcí. 
 Je to skvělá šance pro lidi, kteří mají 
problém. Onemocněli zejména kvůli těžkým 
životním situacím nebo nemoc dostali do vínku. 
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 Do časopisu Posel si tentokrát 

připravily příspěvky pacientky stanice 3. 
 
 „Nenechte si minulostí kazit 

přítomnost a budoucnost.“ 
 Když jsem se nad tím názvem zamyslela, 
nemůžu bez minulosti žít, to jsem já, malé dítě, 
žákyně, slečna, paní a babička. Vzpomínek je 
hodně. Jsou krásné, ale i smutné, některé jsou v 
pozadí, jiné jsou stále s námi. Minulost nás 
naučila, poučila, jen nezapomínat, co jsme se 
naučili a vykonali dobrého i zlého. 
 Přítomnost, to jsem zrovna já, která je na 
stanici č. 3. Nebezpečně, pomalu, poznenáhlu se 
plížil nepřítel alkohol, který mě dostal do 
přítomnosti, do světa, který mi chce být 
nápomocný v léčbě. Je to svět přítomnosti. 
 A co budoucnost? To je velký úkol přede 
mnou. Nepolevit v nastavené léčbě, vydržet nepít 
alkohol, zdravotně se dát do pořádku.  
 Žít, žít, žít! 

babička 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 Před čtvrt rokem jsem přišla tady na stanici 
3 a myslela jsem si, že to je má největší životní 
prohra. Měla jsem absťák, cítila jsem se naprosto 
degradovaná, zdeptaná, zoufalá a jako naprosto 
zbytečný člověk, prostě ubohá. Chtěla jsem si 
domluvit nástup léčby a to co nejdřív. Nevím, 
jestli chtěla, ale musela, věděla jsem, že už můj 
život nezvládám, že už ho dávno nemám pod 
kontrolou. Díky tomu jak se ke mně v tuto chvíli 
zachovali sestřička staniční Rafajová a pan doktor 
Haid, jak se mnou mluvili a jednali, díky tomu 
jsem odcházela s tím, že to bylo asi to nejlepší 
rozhodnutí, které jsem konečně udělala. Spadlo ze 
mě zoufalství a beznaděj. 
 Chtěla bych tak poděkovat nejen jim, ale 
všem ostatním. Máte můj hluboký obdiv za to s 
jakým pochopením, úsměvem, vstřícnosti a 
nekonečnou trpělivostí, k nám všem přistupujete. 
Už to samo o sobě je kus léčby. Alespoň pro mě. 
Cítím se od první chvíle, kdy jsem tady vstoupila 
znovu jako člověk. 
 Chci proto hluboce poděkovat lékařům, 
všem sestřičkám, panu Dr. Vavříkovi i sestře 
Ivetě. Neléčila jsem tady jen svou závislost, ale 
hlavně svou duši a Vy jste mi v tom po celou dobu 
pomáhali. 
 Děkuji za tyto tři měsíce svého života. Teď 
už vím, že to nebyla životní prohra, ale výhra. 
Beru tyto tři měsíce jako dar, kterého si musím 
vážit. Potkala jsem tady úžasné lidi, které bych 
nikdy nepotkala, proto také Vám holky a děkuji i 
holkám, které už odešly. 
 Budu se proto snažit brát tento dar s 
velkou pokorou. Vím moc dobře, že tato léčba 
můj problém s alkoholem nevyléčila, že mi pouze 
ukázala jakým směrem se dát a doufám, že touto 
cestou půjdu, cestou abstinence, protože tohle je 
teprve začátek. 
 A vám holky přeji, ať tu svou správnou 
cestu najdete taky. 

pacientka stanice 3 
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Byla jednou jedna velká krásná zahrada 
a v ní spousty rozmanitých stromů. 

Kolem ní stála ohrada 
a v ní mnoho menších domů. 

 
V jednom domku číslo tři 
nemoc duše zde vyléčí. 

Naše milé sestry z trojky 
vyléčí všechny nemocné holky. 

 
Lékař velmi vstřícný a hodný je, 

psycholog i psychiatr všechny velmi motivuje. 
Pacientky tady spokojeny jsou 

s komunitou moc rády spolupracujou. 
 

Každý tento domeček 
byl postaven z malých cihliček 

nade dveřmi má každý svoje číslo, 
které svým významem, tam má své místo. 

 
Nad domečkem číslo tři, 

náhle znenadání něco zadrnčí. 
Byl to zázrak veliký 

to abstinence volá na holky. 
 

Hurá už jsem se k vám dostavila 
samotné bych vás v tom nenechala. 

S radostí jim k tomu přály 
havrani i vrány, které jim na rozloučenou 

zakrákoraly. 
 

pacientka stanice 3  
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Pohyb ako liek 
 

,,Život je pohyb“ (Aristoteles, 4. st. pnl)  
 

Pohyb je základným životným prejavom 

a súčasťou každej ľudskej činnosti. Pre 

civilizovaného človeka s vysokým životným 

štandardom už fyzická aktivita nie je nutnosťou, 

naopak sedavý spôsob života sa stáva normou. 

Epidemické rozmery takého životného štýlu spolu 

s nesprávnymi stravovacími návykmi sa 

odzrkadľujú na zdraví populácie v podobe stále sa 

zvyšujúceho počtu chronických ochorení. 

Kardiovaskulárne, neurodegeneratívne spolu 

s niektorými onkologickými ochoreniami a 

psychiatrickými poruchami patria podľa 

najnovších výskumov do skupiny tzv. „ochorení 

z nedostatku pohybu“, kde práve fyzická 

inaktivita je najsilnejší nezávislý rizikový faktor . 

Naopak pravidelná fyzická aktivita sa ukazuje ako 

veľmi účinný a pritom ľahko dostupný, finančne 

nenáročný preventívny aj terapeutický 

prostriedok. 

Chronický nedostatok fyzickej aktivity 

vedie k energetickej nerovnováhe. Príjem energie 

je väčší ako jej výdaj. Následkom je  rozvoj 

nadváhy až obezity. Tuk sa však neukladá len na 

typických miestach v podkožnom tukovom 

tkanive. Z hľadiska rizika rozvoja chronických 

ochorení je nebezpečná najmä abdominálna 

obezita, pri ktorej sa zvyšuje množstvo tuku okolo 

orgánov v brušnej dutine ako aj v pečeni či 

v kostrovom svale. Tukové tkanivo nie je len 

pasívnou zásobárňou energetického prebytku, ale 

aj sekrečne (endokrinne) aktívnym orgánom ktorý 

produkuje množstvo biologicky aktívnych látok 

podobných hormónom.. Dysregulácia tejto 

funkcie prispieva  k mnohým patologickým 

mechanizmom, ktoré vedú k vzniku chronického 

zápalu. Práve tento prozápalový stav vedie 

 k vzniku inzulínovej rezistencie, aterosklerózy, 

neurodegenerácie a k rastu nádorov a v poslednom 

čase sa dáva do súvislostí s rozvojom mnohých 

psychických porúch. 

Fyzická aktivita spojená so svalovou 

prácou prispieva k vyladeniu tohto rovnovážneho 

stavu. Na jednej strane vedie k redukcii obezity 

a v zmysle opísaného konceptu k zníženiu 

prozápalových impulzov. Na druhej strane je 

popísaný ďalší relatívne nový koncept 

protizápalového účinku svalovej práce. Kostrový 

sval sav poslednom období stáva stredobodom 

vedeckého záujmu nie len ako výkonný orgán 

pohybu ale hlavne ako najväčší endokrinný orgán. 

Pri svalovej práci sa zo svalovej bunky vylúči 

množstvo signálnych molekúl, ktoré svojim 

pôsobením vo vzdialených tkanivách (tukové 

tkanivo, pankreas, pečeň, mozog...) 

sprostredkúvajú zdravé adaptačné zmeny na tzv. 

pozitívny stresor, akým je fyzická aktivita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Je zrejmé že fyzická aktivita prispieva 

k telesnému zdraviu. Ale ako to súvisí so zdravím 

psychickým? Viac ako by sa na prvý pohľad 

mohlo zdať. 

 Poďme sa na to pozrieť zoširoka. Načo 

nám slúži mozog s jeho zložitými funkciami? Zdá 

sa že pohyb je hlavným impulzom rozvoje 

nervovej sústavy človeka. Stále zložitejšie 

pohybové vzorce na úrovni mikro a makropohybu, 
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ktoré nám umožňujú artikulovanú reč alebo jemnú 

prácu prstov na počítačovej klávesnici alebo pri 

hre na hudobný nástroj, vyžadujú komplexný 

kontrolný systém. Podľa niektorých neurovedných 

teórií sa mentálne funkcie vyvinuli za účelom 

lepšieho predvídania a plánovanie pohybu 

v priestore a čase.  

        A čo sa teda vlastne deje 

s mozgom pri pohybe? 

Schopnosť mozgu adaptovať sa 

na novú situáciu, prostredie 

alebo regenerovať sa po zranení, 

sa nazýva mozgová plasticita. Je 

spojená s dvomi základnými procesmi: so 

vznikom nových nervových buniek - 

neurogenézou a so vznikom nových spojení medzi 

neurónmi – synaptogenézou. Vedci v poslednom 

čase opakovane dokazujú, že fyzická aktivita 

podporuje neuroplasticitu, neurogenézu a zlepšuje 

metabolizmus mozgového tkaniva. Ľudia, ktorí 

majú pravidelnú fyzickú aktivitu majú oproti 

jedincom so sedavým spôsobom života zvýšený 

prietok krvi mozgom, väčší objem sivej hmoty, 

väčší objem frontálnych lalokov dôležitých pre 

plánovanie a koncentráciu, väčší objem 

hipokampu dôležitého pre pamäť, väčší objem 

mozgu ako aj lepšiu konektivitu mozgového 

tkaniva. Podľa niektorých štúdií je fyzická aktivit a 

zatiaľ jediným dokázaným impulzom, ktorý 

indukuje vznik nových nervových buniek 

v mozgu.  

 Poďme si ešte na záver zhrnúť ako na to. 

Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie 

sú celkom jasné. Dospelí by mali vykonávať 150 

minút stredne intenzívnej aktivity alebo aspoň 75 

minút aktivity vysokej intenzity týždenne. 

Aeróbnej aktivite (napr. beh) by sme sa mali 

venovať aspoň počas 10 minútových intervalov. 

Pre ďalší benefit z cvičenia možno zvýšiť aeróbnu 

fyzickú aktivitu strednej intenzity do 

celkového objemu 300 minút za týždeň alebo 150 

minút aeróbnej fyzickej aktivity vysokej intenzity.  

Silové cvičenia treba vykonávať aspoň 2 dni 

v týždni. Ešte jednoduchšie odporúčanie znie- 

hýbať sa aspoň 30 minút denne vkuse tak, aby 

sme sa zadýchali a zapotili.  

 

 Na záver ešte niekoľko rád, ktoré fungujú 

nie len mne keď sa človeku veľmi do cvičenia 

nechce:  

o Robte to čo vás baví. Dobrým štartom je 

začať s tým, čo ste mali radi ako deti.  

o Nezaťažovať príliš veľa od začiatku ale 

postupne.  

o Cvičte s rodinou alebo priateľmi sociálna 

interakcia je tiež dôležitá.  

o Urobte si s cvičenia prioritu, fyzická 

aktivita je rovnako dôležitá ako jedlo či 

spánok. 

o  Zaraďte cvičenie do denného 

harmonogramu, získate tým rutinu, zvyk je 

železná košeľa.  

o Robte si cvičenie stále zaujímavým, mente 

typ aktivity, miesto, ľudí.  

o Odmente sa za dosiahnutý úspech, aj keby 

bol malý!  

MUDr. Ondrej Žiak 
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 Parta Ferdy mravence 
 „To, co děláme, je jako kapka v moři, ale 

kdybychom to nedělali, ta kapka by tam chyběla“.  

 Troufám si říct, že hlavní moto ANIMA 

VIVA z. s., které jsme si propůjčili od Matky 

Terezy, vystihuje i práci party čtyř pracovníků 

Animy a jejich pracovní asistentky. Nazvala jsem 

ji Partou Ferdy mravence, protože v areálu 

Psychiatrické nemocnice v Opavě opravdu 

vykonávají práci všeho druhu. Od uklízení 

sklepních prostor, přes úklid před nebo po 

rekonstrukcích, stěhování, až po péči o venkovní 

prostory.  

 Na podzim hrabali listí, v zimě odklízeli 

sníh. Zametají, kopou a okopávají, prostě dělají 

vše pro to, aby pomohli zvelebit okolí 

jednotlivých pavilonů. Přitom tomu není tak 

dávno, kdy byli sami na opačné straně, tedy uvnitř 

těchto budov. Ze začátku měli obavy vrátit se tzv. 

„na místo činu“. Dnes jsou na sebe pyšní, jak 

zvládli posun od pacienta k pracovníkovi na půdě 

Psychiatrické nemocnice v Opavě.  

 „Po každé směně pracovníky chválím a 

vyzývám, aby se za sebou ohlédli a uvědomili si, 

kolik dobré práce udělali“, oceňuje pracovní úsilí 

party pracovní asistentka Jana Bělešová. 

Pavla Halmová 

 

SUDOKU ze stanice 3 
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Návod na řešení sudoku: Cílem hry je 
doplnit chybějící čísla 1 až 9 tak, aby 
platilo, že v každém řádku, v každém 
sloupci a v každém z devíti čtverců byla 
použita vždy všechna čísla 1 až 9, ovšem 
každé číslo jen jednou. 

Vtípky Dr. Tatarka 

Inzeráty z novin: 
 

Vyměním vysavač za demižon vína.  
Zn. Přestal jsem vysávat, začal jsem nasávat. 

 
Vyměním tři zlaté vlasy děda Vševěda  

Zn.: Za dva roky prázdnin. 
 

Daruji nakousnutý koláč. Zn.: Už nemůžu. 
 

Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní?  
Jste připravený pracovat s plným nasazením?  

Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po 
celém světě?  

Pokud ano, tak běžte do háje - my hledáme truhláře! 
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V ANIMA VIVA  

zas Tvá duše (nejen) zpívá… 
 V letošním roce slaví ANIMA VIVA z. s. 
již 15 let své existence, kdy pomáhá lidem 
s chronickým duševním onemocněním, aby 
dokázali s tímto zdravotním postižením žít co 
nejlepší život. ANIMA je poskytovatelem 
sociálních služeb odborné sociální poradenství 
(Sociální poradna ANIMA VIVA ) a sociální 
rehabilitace (Centrum ANIMA Opava- sociální 
rehabilitace). ANIMA VIVA z. s. rovněž 
zaměstnává osoby se zdravotním postižením na 
chráněných pracovních místech na pomocných 
provozních pozicích zabezpečujících provoz 
Komunitního centra Liptovská v Opavě 
Kylešovicích, kde OZP zaměstnanci obsluhují 
rovněž v tréninkové kavárně. Pracovníky 
z ANIMY můžete potkávat také v areálu PNO, 
kde pomáhají s úklidem a údržbou areálu 
nemocnice a přilehlých pozemků. 

 Kromě výše uvedených základních 
činností ANIMA dává prostor pro seberealizaci 
svých klientů, či OZP-zaměstnanců. Koneckonců 
kdo by dnes v Psychiatrické nemocnici v       
Opavě neznal z vystoupení na pravidelných 
společenských klubech, či dalších akcích, ANIMA 
BAND (ve složení Vratislava Musilová, Lukáš 
Vojvodík a Jan Hon) a jejich svébytný folk! ☺  
 „Je nám známo, že mezi našimi klienty, ale 
vůbec mezi pacienty PNO, je spousta talentů 
nejen s hudebním nadáním, ale také s výtvarným, 
či literárním. Jejich tvorbu známe především díky 
občasníku POSEL vydávaným Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě, na jehož nové vydání se vždy 
těšíme. A tak nás napadlo, že bychom v roce oslav 
15. výročí založení naší organizace uspořádali 

první ročník literární a 
výtvarné soutěže 
s názvem ŽIVÁ DUŠE 
na téma Můj život 
s duševní 
nemocí.“sdělila ředitelka 
organizace Hana 
Brňáková. 
Administrátorkou 
soutěže je Vratislava 
Musilová, která pečlivě 
zaevidovala všechny 
zaslané literární a 
výtvarné příspěvky, na 
které nyní čeká 
hodnocení, vyhlášení 
vítězů prvního ročníku a 
následně prezentace v prostorách Tréninkové 
kavárny ANIMA VIVA z.s. v Opavě 
Kylešovicích na Liptovské 21.  
 Tam totiž ve spolupráci s PNO, stanicí 
17BC a stacionářem MOST pravidelně probíhají 
společensko-kulturní a osvětové akce s tématikou 
duševního zdraví. Pořádané akce jsou přístupné 
veřejnosti. „Jsme velmi potěšeni, že se do naší 
soutěže přihlásily rovněž děti a mladí lidé 
hospitalizovaní v PNO. Také jejich duše potřebují, 
abychom jim naslouchali, proto jsme se s kolegyní 
Vraťkou Musilovou a Ivonou Országovou, což je 
další členka vyhlašovací komise, tak nějak 
spontánně rozhodly, že jejich příspěvky budou 
rovněž oceněny zvláštní cenou.  
 Věříme, že naše soutěž ŽIVÁ DUŠE (v 
překladu ANIMA VIVA ☺) se postupem času 
stane tradiční a oblíbenou akcí.“ dodává Hana 
Brňáková.  
 Dne 11.5.2017 v rámci 16. celostátní 
konference pořádané PNO, oddělením H s názvem 
DNY IRENY STROSSOVÉ – Komplexní terapie 
psychóz v praxi bude součástí konference výstava 
Ateliéru duše - tvorby Kvark z Brna. Ateliér 
duše - tvorby Kvark podporuje, prezentuje a 
propaguje tvorbu autorů, kteří výtvarnou práci 
považují za svou podstatnou komunikační cestu k 
poznávání sebe sama.  
 Výstava bude po dobu konání konference 
instalována v Kulturním domě Psychiatrické 
nemocnice v Opavě a pak se také přesune do 
prostor Tréninkové kavárny ANIMA VIVA 
v Opavě Kylešovicích, kam všechny srdečně zve 
celý tým ANIMA VIVA z. s. 

Petr Hudran 
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 Budova pavilonu X v 
areálu psychiatrické nemocnice 
není oddělením léčebným. Je 
to škola pro děti s různými 
problémy, se kterými se léčí na 
dětském oddělení PNO. 
Některé  - z Opavy nebo 

blízkého okolí - mají možnost denně do školy 
docházet a zároveň využívat ambulantní 
psychiatrickou péči  svých odborných lékařů. 
 Kromě žáků základních a středních škol 
z různých částí Moravskoslezského kraje 
zajišťují pedagogové školy vzdělávání dětí ve 
Slezské nemocnici – na oddělení infekčním, 
dětském a chirurgickém. Součástí  je i mateřská 
škola v rehabilitačním stacionáři v Dětském 
centru Čtyřlístek na Nákladní ulici v Opavě.  
Vzdělávací činnost školy je opravdu 
mnohovrstevná – stejně jako logo, které je 
vlastně jejím symbolickým výrazem. Pro 
některé bude možná překvapující, že v roce 
2014 škola oslavila už padesát let trvání a 

každoročně 
přesáhne počet 
zapsaných a 
vzdělávaných dětí 
neuvěřitelné číslo  
přesahující jeden tisíc 
žáků. 
 A protože 
„dělání všecky smutky 
zahání“ nebo také 
„hlavně nesmí býti 
smutno, natož aby se 
brečelo“, vymýšlejí 
pedagogové pro děti 

fůru tematických akcí sportovních, kulturních, 
ekologických, takže i v odpoledních hodinách je 
ve škole a jejím okolí živo - Drakiáda, Olympijské 
hry, turnaje ve společenských hrách i sportovní 
klání, návštěvy výstav v centru města. A rádi se 
zapojujeme i do celostátních akcí – v roce 2013 
jsme zvítězili v projektu „Evropa otevřená všem“ 
organizovaném Domem zahraniční spolupráce v 
Praze.  
 Děti si užily kromě soutěžních disciplín 
také pozornosti a zájmů médií. A do programu se 
zapojili s velkou chutí a zájmem i dospělí pacienti  
z vybraných oddělení PN. V roce 2015 jsme zase 
dětem přiblížili projektovým dnem s názvem 
Husovy stopy  osobnost Mistra Jana Husa. V 

loňském roce jsme přivítali  ve škole samotného 
krále Karla IV. a  kluci se v drátěných košilích  
zúčastnili s velkým zaujetím středověkých 
soubojů s dřevěnými meči. 
 Dětem nabízíme možnost vyzkoušet si 
různé výtvarné a rukodělné techniky, což ostatně 
na pravidelných vánočních a velikonočních 
výstavkách a jarmarcích mohou zájemci vidět v 
kulturním domě nebo na verandě dětského 
oddělení 14. 

 A že jsou děti šikovné a dokážou se 
prosadit v nelehké konkurenci – o tom svědčí 
opakovaná ocenění výtvarných prací na 
Evropských dnech handicapu v Ostravě, i zájem 
Slezské univerzity o spolupráci s naší školou. 
Např. na mezinárodním festivalu studentských 
filmů Opavský páv jsme měli možnost 
prezentovat obrazy žáků – velká plátna, a i letos 
jsme přizváni k účasti. 

zástupkyně ředitele Helena Sůrová 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ŠKOLA 
 

XIV/33    27 

 A co na průběh pobytu 
říkají samotní žáci školy?      
 

 Tady v Opavě se mi líbí. 

Programy, které paní   

vychovatelky a setřičky vymýšlejí - 

moc jim za to děkuji! Rychle to 

tady utíká. I když je mi tady 

smutno po rodičích, jsou tu 

kamarádky a sestřičky, co mě 

vždycky utěší. Obejmou mě a 

řeknou, že to bude dobrý.            
AF 11 let 
 
  

 Jsem pacientka dětského 

oddělení v Opavě a jsem 

spokojená. Sestřičky, doktoři a 

taky paní vychovatelky jsou 

strašně hodné a mohu se na ně s 

čímkoliv obrátit. Cítím se tady 

v bezpečí, i když doma je doma, 

samozřejmě. Chodíme tady do 

školy, spolužáci se sice obměňují, 

ale to nevadí. Učitelé se snaží 

pomáhat každému, kdo to 

potřebuje. Vvyrábíme různé 

výrobky a je tady sranda i přesto, 

že každý má své problémy. Je mi 

smutno po rodině, ale to každému. 

Těším se, až pojedu domů, ale 

určitým způsobem mi to bude 

trošku chybět.                          
AW   15 let 
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Fotografie: Martin Franc 

Bedla jedlá 

Zdeněk Demčík 
 

Ty jsi tak 

Jedlá 

Jako ta štíhlá bedla 

Co v lese stojí 

Bledá kráska 

Urostlá 

Tiše si voníš 

Jak v chrámu 

Svatyně lesa 

Svou šíji 

Hrdě si nesa 

Já svléknu 

Tvůj 

Béžový šat 

Nenechám tě tu 

Jen tak 

Samotinkou stát 

Nebudu tě 

Opékat 

Ani smažit 

Jen se o tebe 

Lehounce 

Snažit 

 

Malý Princ 

Pavel Daniš 

 

Chtěl bych být tak malý 

jako byl na své planetce 

malý princ šťastným 

hlídat si své skromné věci 

a být jedinným mocným 

být si svým králem i poddaným 

cestovat vesmírem 

potkávat hvězdy různé 

velké malé i hrůzné 

chytat je do sítě 

čerpat z nich sílu 

občas nějakou vílu spatřit 

ne tak docela 

s každým se bratřit 

jen s tím kdo přijme můj dar 

moji sílu tak aby nebyla nazmar. Sára Petersnová 

Hynek Parchanský 
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Uzamčena příliš brzy, 

už nejsem, čím jsem bývala. 

Nasoukána v cizí kůži, 

do které jsem se vžívala. 

 

Minulost má není již více, 

než-li pouhým snem. 

Ač v přítomnosti jsem sice, 

je to jen v hlavě - nemohu ven. 

 

V mém malém světě, 

navždy ztracena v ubíhajícím čase. 

Upřena realitě, 

steskem, bolestí - zlámána v pase. 

 

Nikdo neví jaké to je nést masku, 

že jste uvězněni uvnitř, 

že váš život je na vlásku - 

že již nežijete víc. 

Nevím co je a není mé, 

jsem ztracena v temnotě. 

Myšlenky nejsou chráněné, 

napřahují se k samotě. 

 

Co já chci, co se mi líbí - 

nedokáži rozpoznat. 

A ač tělo mi vše slíbí, 

já nenacházím sílu započat. 

 

Je to jako mít dvě mysli, 

a nevědět na čí jste straně. 

Jako strom seschlý s listy - 

já vidím jen své obnažené dlaně. 

 

K pláči tělo neváže se, 

citu zase mysl se zříká. 

K čemu-li pak odvážím se, 

když smysl před očima mi bliká. 

 

Pohyby se projevují, 

vzpurné tiky v místech klidu. 

Myšlenky k tomu zasahují, 

a po mém názoru není vidu. 

 

Jako ztratila bych samu sebe -  

už ani tělo, ani mysl. 

V konečcích prstů chladno zebe, 

ohřátí ztrácí se úmysl. 

 

Mám prostě zůstat vzpřímená, 

nechat své kosti promrznout. 

Má maličkost je stejně zřízená, 

hruď přestala se dmout. 

 

A pokud se ptáte, 

nebylo to bílé světlo. 

Vy odpověď neznáte, 

a vaše vědomí by ji nesneslo. 

 

Nepovím vám, co to bylo, 

na to je to moc ojedinělé. 

Avšak tehdy se to do mě vžilo, 

a tělo od té doby má se skvěle. 

Mysl v cizím těle, tělo s cizí duší 
anonym (text i kresba) 

Mrtvo v duši pozůstalé, 

tělo, které není mé. 

V bolesti trvalé, 

není již více mne. 

 

Rozpolcenost objevena, 

nenahrazuje výčitky. 

Duše byla pospojená 

a teď tahá za nitky. 

 

Tělo by se chtělo hýbat, 

avšak já to nedovolím. 

Ač myšlenky také mohu mívat, 

já s vlastní myslí zápolím. 
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Ohlédnutí za 16. celostátní konferenci 

Komplexní psychoterapie psychóz v praxi. 

 
 Psychiatrická nemocnice v Opavě – 
oddělení H, Česká lékařská společnost - Spolek 
lékařů v Opavě a Slezská univerzita v Opavě - 
Fakulta veřejných politik v Opavě, pořádali dne 
11. května 2017 v Psychiatrické nemocnici v 
Opavě 16. Celostátní konferenci „DNY IRENY 
STROSSOVÉ“. 
 Pozvání přijali mimo jiné náměstek 
primátora statutárního města Opavy Josef 
Stiborský, proděkan pro vědu a zahraniční styky 
Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf 
Žáček, Dr., Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. 
z Ústavu pedagogických a psychologických věd 
Slezské Univerzity v Opavě. Z Polska dorazil 
kierownik Ośrodka  Całodobowego Oddziału 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu Mgr Janusz 
Gawlik. 

Konference byla zahájena slavnostním aktem, a to 
uctěním památky a položením květin u hrobu 
Ernsta Boecka v Opavě. Poté se dějiště přesunulo 
do kulturního domu v areálu Psychiatrické 
nemocnice v Opavě, dále PNO. Tematické okruhy 
byly členěny do dvou bloků.  
 
 Dopolední blok zaštítila plenární 
přednáška MUDr. Ivana Davida, CSc. na téma 

historie psychiatrické léčby. Prezentovány byly 
fotografie léčebných ústavů i artefaktů od antiky 
do současnosti, kde nikde nechyběl kvalitní a 
věcný komentář.  
 Následovala Mgr. Libuše Vondráčková, 
která referovala o přesahu klavíru a jeho využití 
jako základního kamene psychiatrie a 
psychoterapie psychóz. Hovořila o původu 
zdejšího klavíru v kulturním domě PNO Steinway 
and Sons. Prezentace byla ukončena mazurkou 
Fryderyka Chopina v podání paní Mgr. 
Vondráčkové.  
 Zcela z jiného soudku navázal Prof. 
MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Jeho tématem byla 
biologická léčba schizofrenie - současné 
možnosti. Především bylo pojednáno o soudobé 
psychofarmakologické i čistě biologické léčbě – 
elektrokonvulzivní i repetitivní transkraniální 
magnetické stimulaci a dalších alternativních 
metodách při léčbě psychoz.    
 Po krátké přestávce pokračoval primář 
MUDr. Petr Taraba přiblížením Opavského 
systému v čase, včetně biografie zakladatelky 
MUDr. Ireny Strossové, CSc., která stála u zrodu 
„komplexního systému péče o psychotické 
pacienty“. Již koncem roku 1959 s MUDr. 
Buxbaumem a PhDr. Širokým začínala s 
psychodramatem a od roku 1962 prováděla 
každodenní skupinovou psychoterapii psychotiků.  
Řadu let vedla psychodramatický výcvik a na 
celostátních psychoterapeutických konferencích 
byly její přednášky a workshopy vždy hojně 
navštěvované. Prezentace prim. Taraby 
zdůraznila, že již před desítkami let bylo možné 
vidět v práci doktorky Strossové vše, co se dnes 
považuje za léčbu psychóz lege artis – integraci 
farmakoterapie s psychoterapií, skupinové a 
individuální psychoterapie, nácvik zvládacích 
technik, sociální učení, zapojení rodiny do léčby, 
podporu zájmů a socializace nemocných, sociální 
opatření zabezpečující pacienta po propuštění, 
škálu rozmanitých technik užívaných podle stavu 
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a potřeb pacienta. Nutno zdůraznit, že letos 
proběhl 500. klub. 
 MUDr. Monika Rybková hovořila o 
psychomelodramatu v praxi a možnostech využití 
přímo u nás v PNO v rámci psychoterapie na 
stanici 17BC. 
 Dopolední blok uzavřela Mgr. Marta 
Kolaříková, Ph.D., která hovořila o attachmentu a 
jeho poruchách v praxi, včetně diadické vývojové 
terapie. 

 Odpolední blok zahájil MUDr. Marek Páv, 
Ph.D. Hovořil o systému rehabilitace na 
následných odděleních, včetně probíhající reformy 
psychiatrické péče. Mgr. Jana Pomajzlová a 
MUDr. Pastucha představili systém CARe. 
Zdůraznili základní principy, hodnoty a metody 
práce orientované na zotavení a na uplatňování 
principů zplnomocňování a na posilování silných 
stránek uživatelů služeb i jejich okolí. Mgr. 
Martin Novák a Mgr. Lucia Ukropová představili 
Otevřený dialog, terapeutický přístup, který 
vznikal na základě zkušenosti s terapií psychóz na 
finské psychiatrické klinice. Zdůrazněno bylo 
otevření dveří léčebny rodinným příslušníkům a 
dalším lidem ze sociálního okolí pacienta, kdy se 
pak společně hledaly cesty z krize, a to (pokud 
možno) bez neuroleptik a hospitalizace. 

 O zkušenosti z Polska nás obohatil Mgr. 
Ryszard Spychalski, kde fungoval projekt prvního 
intervenčního týmu otevřeného dialogu. Navázal 
Mgr. Jan Ile, který dále hovořil o svépomocné 
skupině - slyšení hlasů, jakožto pravidelných 
setkáních malých skupinek, ve kterých lidé spolu 
mohou bezpečně a otevřeně hovořit nejen o tom, 
že slyší hlasy. Tyto skupiny nabízejí bezpečné 
místo, kde se lidé, kteří slyší, vidí nebo cítí něco, 
co ostatní ne, můžou cítit akceptováni, oceněni a 
pochopeni. V těchto skupinách sdílejí své 
zkušenosti a vzájemně se podporují. Mgr. Jiřina 
Hosáková, Ph.D. ukončila teoretickou část 
konference na téma Kvalita života u pacientů se 
schizofrenií. Zazněly ukázky dotazníkových 
šetření i aktuální výzkum, včetně různých pohledů 
na danou problematiku. Na závěr bloku byly 
předány kontakty na vybraná pracoviště a 
přednášející. 

 Po ukončení teoretické části konference 
probíhaly v reálu PNO workshopy Arteterapie, 
CARe, Otevřený dialog a Slyšení hlasů. Součástí 
konference byla výstava  Ateliéru dušetvorby 
KVARK. Závěr konference vyvrcholil 
společenským večerem s hudbou v kulturním 
domě PNO. Děkujeme všem, kteří se podílení na 
kvalitně a profesionálně odvedené organizaci 
konference. Těšíme na další pokračovaní již 
tradiční akce PNO. 

MUDr. Ondřej Franek 
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Za vysokou zdí 
 „Za vysokou zdí“ – to je název seriálu, 
který se vysílal a ještě vysílá každou sobotu na 
vlnách Českého rozhlasu Ostrava.  

 Pan redaktor Mgr. 
Knitl navštívil mnohá 
oddělení naší nemocnice a 
hovořil s pacienty o tom, co 
je do nemocnice přivedlo, 
jaké bylo jejich trápení a co 
jim pomáhá. S velkým 
zájmem zaznamenával jejich 

příběhy, ale zajímal se i o možnosti léčby a o 
možnosti pomoci lidem v jejich bolestech duše. 
 Provázeli jsme pana redaktora naší 
nemocnicí, aby mohl pak v rádiu povědět 
posluchačům o lidské statečnosti, odvaze, jak se 
pacienti potýkají s duševním onemocněním, se 
závislostí, s depresí, s obavami a starostmi. Také o 
tom, že v psychiatrické nemocnici pracují 
odborníci, profesionálové, kteří mají dostatek 
prostředků a možností, jak lidem v jejich trápení 
ulevit , pomoci, podpořit je. V rádiu tak můžete 
uslyšet hlas někoho, kdo se potýká se stejnými 
obtížemi jako vy, můžete uslyšet hlas vašeho 
lékaře, vaší lékařky, psychologů, sester i jiných 
odborníků, které potkáváte v bílých pláštích. 
 Reportáž v rádiu je jednou z cest, jak 
nahlédnout „za vysokou zeď“, jak přiblížit lidem, 
že i nemoci duše umíme léčit, a to v atmosféře 
pochopení a laskavosti, v současném a  odborném 
přístupu. 

 Panu redaktoru 
Knitlovi velmi děkujeme 
za zájem, za jeho 
povzbuzení ke snížení 
trémy, když se objevila, 
děkujeme za profesionální                
a současně vlídný způsob 
vedení při natáčení. 
 

PhDr. Renata Koláčková 
Mgr. Ivona Országová 

 

 Kam všude jsme v psychiatrické 
nemocnici nahlídli, s jakou problematikou jsme se 
zabývali: 
 
1. Závislost na alkoholu  
2. Závislost na drogách  
3. Gambling - závislost na hraní  
4. Psychoterapie psychóz 
5. BAP - bipolární afektivní porucha  
6. Deprese - neurózy  
7. Dětské oddělení - poruchy příjmu potravy  
8. Dětské oddělení - poruchy chování  
9. LVS - léčebná výchova k soběstačnosti  
10. Geronto oddělení - problematika stáří  
11. Denní stacionář, forma následné péče  
12. Osmička - stacionář pro starší osoby, 
 organické poruchy a CDZ (rozvoj centra 
 duševního zdraví  v Opavě)  
13. Terénní tým 
14. Sociální práce v PN 
15. PEER pracovník 
16. Cesty za oponu - chystané 
17. Práce s rodinou u psychóz (rodinná komunita) 
18, 19. Akutní psychóza - oddělení H, C 
20. 500 Klub 23. 2. 2017 
21. Terénní tým 
22. Rehabilitace  
23. Základní škola při PN 
 
 
 
 
http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_themeli
ne/3043 
www.pnopava.cz 

  
 Použité obrázky jsou jednotlivé upoutávky 
na rozhovory na internetových stránkách Českého 
rozhlasu. 
 
 Aktuálně připravujeme přepracování audio 
nahrávek na psanou formu. Věříme, že se tak 
dostanou k dalším čtenářům. Realizace se ujal 
Pavel Gašpárek a věříme, že v dalším čísle 
budeme moci představit 1. díl.  
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Hudební vystoupení pod širým nebem 
Kdy: 14. 7. 2017 v 10.00 hod.  

Kde: Areál PN Opava 

Kdo: Dominik Fajkus a Honza Hanousek 
  
 Dominik Fajkus (piáno) a Jan Hanousek (violoncello) jsou opavští skladatelé převážně filmové 

a minimalistické tvorby. Oba dva hudebníci se doplňují na jednom pódiu již druhým rokem a mají za 

sebou nespočet koncertů jak v české republice tak i v Německu. Letos v lednu vydali své debutové album 

vážně a filmové hudby Počátek a navázali spolupráci i s českou zpěvačkou SharkaSs. Svojí hudbou a 

originálním vizuálním projevem se snaží nabídnou publiku jedinečný kulturní zážitek. Ať je to hraní ve 

stoje či hudební divadelně laděné vtipy vždy nabídnou něco nového a originálního. Tímto vás všechny 

rádi zveme na tento ojedinělý hudební  zážitek, ktery bude jistě ještě více umocněn jedinečnou atmosféru 

venkovních zahrad (prostor) v areálu PN Opava. 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

Toto číslo bylo dáno do tisku 28. 4. 2017 a vychází v květnu. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 

Obálka: Obrázek pro soutěž ŽIVÁ DUŠE, žáci ZŠ Olomoucká  
© Opava 
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