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 Letošní podzim přišel náhle, ukázal se 

plnou silou od začátku září. O to více jsme nyní 

zpětně vděčni za den 7. září, kdy psychiatrickou 

nemocnici ozařovalo slunce a my vyrazili na další 

cesty. Tentokráte na festival Cesty za oponu II.  

 Jsme rádi, že se vydařil, protože jeho 

příprava ač velmi kreativní a kolegiálně milá byla 

velmi zdlouhavá. Už jen proto, že měla široký 

záběr myšlenky, koho oslovit. Chystala se udělat 

prevenci na školách, vyzvat veřejnost 

k zamyšlení, vtáhnout zastupitelé města do našeho 

myšlení, provázat a prohloubit spolupráci 

s komunitní péči a především přinést zde 

atmosféru radosti a zdraví pro pacienty v léčbě či 

rekonvalescenci. Ale více již k tomu hlasy 

zúčastněných a pozorovatelů, kteří své prožitky 

zaznamenali a podělili se o ně. Fotky či videa 

z akce je možno najít na webu Psychiatrické 

nemocnice v Opavě http://www.pnopava.cz, ale 

budou také provázet celé aktuální číslo Posla.  

 Cestovat budeme i do Psychiatrické 

nemocnice v Horních Beřkovicích a            

MUDr. Franek se na cestách spojil s kolegou 

MUDr. Trančíkem, aby informoval o nových 

trendech a postojích mladých lékařů. 

Prostor jsme dali novinkám v naši nemocnici, 

které  představí rozhovory na stránkách časopisu.   

 A protože smích léčí a odpočívat se dá 

různě, tak nechybí vtípky, recepty, interview, tipy  

ke čtení a vůbec prostor se zamyslet a udělat něco 

pro sebe. 

 Advent se blíží mílovými kroky. S celou 

redakční radou přejeme krásné prožití a 

připojujeme i pozvání na řadu adventních setkání  

v  nemocnici, jejichž náplň najdete na plakátku v 

Poslovi.  

A nakonec jednoduchá otázka: 

 

 Jak zjistíš, že jsi dospělý?  

 Když se většina tvých vánočních 

přání nedá sehnat v obchodě.    
 

 Hodně splněných přání přeje 

 

Mgr. Ivona Országová         

 

 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
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Poděkování 

Aby se festival mohl konat, muselo hodně lidí 

udělat i "něco navíc". Chceme tímto poděkovat 

občanům města Opavy za podporu sbírky, 

Moravskoslezskému kraji a městu Opava za 

finanční pomoc, Psychiatrické nemocnici Opava 

za vytvoření podmínek pro realizaci akce, všem 

zaměstnancům za trpělivost a nadšení, 

vystupujícím a hostům za skvělou atmosféru a v 

neposlední řadě tomu nahoře za krásné počasí. 

Organizátoři 
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Cesty za oponu, 7. září 2017 
 Jakožto účastník minulého festivalu Cesty 
za oponu, který se konal před čtyřmi lety v době, 
kdy jsem byl na dobrovolné hospitalizaci na 
oddělení 17C, jsem se těšil na onu pozitivní 
atmosféru ze strany účinkujících, organizátorů i 
samotné veřejnosti, která se přišla na tuto akci 
podívat. 
 Už od doby kdy se mi před pár dny 
dostává do rukou letáček s harmonogramem 
festivalu, mám v hledáčku hlavně jednu akci: 
Africké bubnování konané v Kulturním domě. 
Vkráčím do haly pln očekávání, jak se ponořím do 
zvuků rytmické hudby, a to se také splnilo. 
Lektor, který bubnování vede (Palo Nowak) je 
velice příjemný, pořád se usmívá a sálá z něj 
pozitivní energie. V přední části haly je vytvořen 
kruh z židlí a u každé z nich jeden africký buben 
zvaný Djembe. Já na začátku jen přihlížím ze 
zadní části publika a čekám, co se bude dít, stejně  
jako většina ostatních, židle s bubny jsou však 
zaplněny docela rychle.  
 Začíná se s výukou udržení rytmu jen 
tleskáním rukou, potom přijde na řadu krátké 
seznámení s bubnem Djembe a pak už lidé v 
kroužku začínají bubnovat nejprve jednoduché 
rytmy, jejichž složitost se stupňuje. Po chvíli se 
uvolní pár míst u židlí s bubny a já tak směle 
zasedám za jeden z nich. Hraní na Djembe je 
jednoduché, jedná se jen o hluboké tóny při úderu 
doprostřed bubnu a vyšší tóny při úderu na okraj, 
které se různě kombinují. Jakmile se po výuce 
všichni sladíme, lektor začne doplňovat rytmy o 
Africký zpěv, který všemu dodává tu pravou  

 

 
atmosféru. Celé bubnování netrvá déle než 20 
minut, nicméně zážitek mi zůstane napořád.  
 A jelikož jsem milovník hudby s velkým 
rozsahem různých stylů, další zkušenost z 
festivalu, se kterou se krátce podělím, je stánek 
Anima VIVA, kde je mimo jiné koutek s 
muzikoterapií. Vstupuju do altánku okouzlen 
harmonickými tóny Xylofonu, Tibetských misek, 
ale hlavně Kalimby.  
 Tento nástroj jsem si po prvních tónech tak 

zamiloval, že hned následující týden po festivalu, 
kdy sepisuji tento článek, jsem se stal vlastníkem 
jednoho z nich. Melodické tóny při hraní na 
Kalimbu mi pomáhají zapomenout na starosti 
všedního života a naopak oživují vzpomínky na 
vše dobré, co jsem zažil, ať už na festivalu nebo 
mimo něj. 
 Na festivalu mi také do oka padla poměrně 
málo známá disciplína Slackline, kterou jsem 
nedávno postřehl jen v televizi. Jedná se o 
chození, balancování a skákání na popruhu 
upevněném mezi dvěma body, nejčastěji stromy. 
Kromě toho že je Slackline zajímavý na pohled, 
rozvíjí smysl pro rovnováhu a pevnost celého těla. 
 Celkově se festival povedl a nemohu najít 
jedinou výtku. Líbilo se mi i spousta jiných akcí, o 
těch se však určitě dočtete jinde. Já jsem velice 
rád a děkuji všem lidem, kteří se na festivalu 
podíleli a pomohli mi znovu si uvědomit, kolik 
úsilí je vkládáno do toho, aby se duševně nemocní 
mohli bez obav zařadit do zdravé společnosti a žít 
normální, plnohodnotný život. 
 

Pavel Gašpárek 

 
 
 



       CESTY ZA OPONU II. - POHLED ÚČASTNÍKA 

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL PN OPAVA 

XIV/34    4 

 

Moje Cesty za oponu II.   

Dostala jsem možnost napsat zprávu o 
festivalu Cesty za oponu II. ze svého pohledu, ale 
protože jsem tentokrát byla v několika odlišných 
rolích, popíšu to hned čtyřmi pohledy, schválně 
jestli poznáte, kým jsem byla ☺.  

Je něco před 10 hodinou, stojím před 
pavilonem č.17 a mám chviličku na zamyšlení, 
než začne zvuková zkouška Anima Bandu na 
Malé scéně. Zapomínám, že jsem vedoucí kapely, 
a vydávám se do minulosti, na Cesty za oponu I. 
Tenkrát před čtyřmi lety jsem právě nastoupila 
léčbu na oddělení 17C a byla jsem překvapená, co 
se to kolem děje. Místo očekávaných terapií 
oddělení žilo přípravou na velkou akci, byla jsem 
trochu jako Alenka v říši divů, ale festivalová 
atmosféra mě rychle strhla a myslím, že měla i 
pozitivní vliv na začlenění se do kolektivu na 
oddělení. Už si nepamatuji, kdo tehdy vystupoval, 
jenom mi zůstala vzpomínka na přátelské 
a pohodové prostředí, které panovalo napříč mezi 
pacienty, lékaři, terapeuty, ostatním personálem i 
návštěvníky „zvenku“… Je 10 hodin, zvukař na 
nás kývá, jdeme na stage. 

Nabídka otevírat Malou scénu na velkém 
festivalu Anima Band rozhodně nadchla a moc 
jsme se těšili. A měli jsme na co! Pan Libor 
Kundrata nás mile uvedl, publikum bylo celkem 
početné a dobře reagovalo, obzvláště ti nejmenší - 
první řady obsadily děti z mateřské školky Eliška. 
Kytarista Lukáš mi pošeptal: 

„Ajaj, děti, nejpřísnější publikum!“.  
Obavy však nebyly na místě, děti nezůstaly 

dlouho sedět – začaly tancovat a naprosto si to  

 
užívaly - vesele, nadšeně, bezprostředně, prostě 
jako děti.  

Po písni se způsobně seřadily, zatleskaly 
a poděkovaly – úžasný zážitek pro všechny, ale 
pro nás účinkující doslova k nezaplacení. Nesmím 
také zapomenout na perfektní servis, který 
účinkujícím zajišťovali organizátoři i 
dobrovolníci. Milý a šikovný pan zvukař, 
asistentka Malé scény, která rychle zjistila naše 
potřeby, zásobila nás kávou a po vystoupení 
předala drobné upomínkové předměty včetně 
placky festivalu, no a samozřejmě výborný guláš 
v LVS, kde kralovala paní Petrová.  

A ještě jeden zážitek: při písni Melodie 
jménem Ostrava, kterou složila naše bývalá členka 
Jana Poláchová, jsem najednou z pódia uviděla 
vzadu v hledišti autorku, jak na nás mává 
s veselým úsměvem. Myslím, že byla ráda, že jsou 
její písně živé, i když se ona sama teď dala jinou 
cestou, přeji jí tímto vše dobré.  

Anima Band je hudební seskupení, které 
funguje v rámci muzikoterapie při organizaci 
ANIMA VIVA z.s. A to bylo také další místo 
mého působení na Cestách, protože v organizaci 
pracuji. Proslulý kuřácký altánek za stanicí č.17 s e 
na festivalový den proměnil ve stánek výše 
uvedené neziskové organizace. Výborné presso, 
zdravé sušenky, ochotné a sdílné pracovnice, 
kromě toho také např. prezentace aktivity „Žít 
zdravě“ a aktivity „Muzikoladění“, což byla moje 
„parketa“. Užila jsem si zkoušení nástrojů 
s návštěvníky, („Hustý“, pronesla jedna holčička 
při hře na metalofon) kamarád Pavel předvedl  
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malou produkci s perkusemi cas-cas, mladík 
s omezenou hybností si zahrál na buben djembe, 
egg-shaker (vajíčko) a další nástroje, jiný 
návštěvník se nadšeně vrhl po tibetských miskách, 
ve volné chvilce jsme si trošku „zajammovali“ 
s metalofonem, sansulou a manželem ☺. Na 
stánku jsem strávila něco přes hodinku, pak už 
jsem pokračovala do víru festivalového dění. 

Nastala zásadní festivalová otázka: na 
Malou nebo na Velkou? Obě scény nabízely velmi 
zajímavý program, a to nemluvím o kulturním 
domě a dalších přidružených aktivitách… 
Prioritou pro mě byla Beata Bocek, subtilní 
„dívenka“, která prostřednictvím svého hlasu, 
několika hudebních nástrojů a občasné pomoci 
loop-station zcela naplnila velkou scénu. Z jejího 
koncertu jsem utíkala na malou scénu podpořit 
Františka Lučana, krnovského písničkáře, jehož 
citlivý projev a poetické, vtipné a tak nějak 
poctivé písně dávají tušit čistou hlavu a velké 
srdce☺. Nakonec jsem skončila v Šapitó na 
diskusním fóru s výstižným názvem Si normální?, 
které moderoval pan Jiří Siostrzonek. Vtipně 
a nenásilně předával mikrofonovou štafetu mezi 
diskutujícími z řad odborníků i účastníků 
z publika. A na závěr shrnul: „Pokud vám zůstala 
v hlavě alespoň jedna věta, která dnes zazněla, byl  
účel splněn“. Mně osobně utkvěla především 
básnička, kterou zarecitoval pan primář Taraba: 
„Mysli, mysli, zapni mozek, zapni smysly“, teď si 
ji často přeříkávám jako nějakou mocnou mantru.  

Ještě před začátkem fóra se před Šapitó 
spustila ze stromu dívka na červené stuze 
a s kočičí lehkostí, (no, spíše opičí, ale vypadala  u 
toho jako kočka☺) předváděla akrobatické 
kousky, až mi málem zaskočil výborný koláček ze 
stánku ostravské Spirály. To už se dostávám 
k neodmyslitelné části festivalu, totiž k jídlu a p ití.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kromě výše zmíněného jsem také 

vyzkoušela veganský hamburger, kofolu, 
malinovku a tradiční špekáček připravený 
sestřičkami a pacienty ze „sedmnáctky“, který 
jsem si vychutnala u malé scény za vícehlasého 
zpěvu souboru Každý zpívá tak jak umí. Myslím, 
že to všichni uměli moc dobře ☺. Mezi kulturními, 
sportovními a kulinářskými zážitky byl také čas 
zastavit se a chvíli promluvit se známými či 
přáteli, na což v každodenním shonu často nebývá 
prostor. 

Pomalu se blížil závěr festivalu, kterým 
pro mě byl koncert kapely Buty. Sice velice 
dlouho zvučili, ale o to více jsem si je vychutnala . 
Hráli průřez celou tvorbou, nechyběly mé 
oblíbené hity jako Jednou ráno a Mám jednu ruku 
dlouhou, velice působivé bylo zařazení písně Letí 
vrána, která v soustavném nemocničním krákání 
dostala úplně nový rozměr☺.  

To byly Cesty za oponu II. mýma očima. 
Chtěla bych moc poděkovat pořadatelům a všem, 
kteří se na festivalu nějakým způsobem podíleli, 
protože si myslím, že se opravdu společně vše 
zvládlo. Jsem moc ráda, že jsem mohla být 
součástí, a začínám se těšit na třetí ročník 
festivalu! 

                            Mgr. Vratislava Musilová 
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Cesty za oponu II, 7. 9. 2017 

Společně to zvládneme 

 Jsem bývalý pacient Psychiatrické 
nemocnice v Opavě (PN Opava), nynější 
zaměstnanec PN Opava jako peer konzultant 
(člověk se zkušeností s nemocí, který pomáhá se 
zotavením druhým nemocným) s těžištěm práce 
na odd.17BC. Proto jsem se mohl cele ztotožnit se 
sloganem „Dnes jsem zaměstnanec PN Opava, 
pacient můžu být už zítra.“  
 Tento slogan Slezské Diakonie spolu 
s heslem festivalu „Společně to zvládneme“, se 
stal pro mne mottem celé akce, která pro mne 
začala ve čtvrtek v 10.30 hodin. U vchodu do 
psychiatrické nemocnice mne přivítali tři 
zdravotní klauni na chůdách. Přesto, že na mne 
mluvili z patra byli nesmírně milí ☺. Zvláště 
pěkně na ně reagovali malí školáci, kteří se mnou 
do areálu vstupovali.  
 Od vchodu jsem rovnou utíkal na 
vystoupení hudební skupiny Anima Band na Malé 
scéně. Toto uskupení má pro mne potenciál 
rostoucí úrovně, zvláště díky krásnému, zatím 
ukrývanému, vokálu kytaristy Lukáše. Přešel jsem 
poté na Velkou scénu, kterou v té chvíli „ovládla“ 
písničkářka Beata Bocek. Kouzlo pro mne měl její 
krásný zpěv v polštině, který zajímavě  
korespondoval s jejím doprovodným slovem 
v čisté češtině.  
 Po jejím vystoupení jsem měl dostatek 
času se projít po areálu nemocnice a shlédnout 
nepřeberné množství zajímavých akcí.Vzhledem 
k tomu, že jsem měl žízeň, zamířil jsem na 
začátku mé prohlídky ke stánku s nápisem 
„Kofola“. K mému milému překvapení jsem 
pořídil osvěžující 3dcl pití za neuvěřitelných     
10,- Kč a ještě zde zakoupil „placku“ festivalu. 
 Poté jsem se již přemisťoval od stánku ke 
stánku, kde se prezentovaly rozličné převážně 
neziskové organizace, které mají nějakou spojitost 
či vazbu na nemocnici, potažmo na její pacienty. 
Nebudu některou zvlášť zdůrazňovat, z úcty 
k těm, na které bych mohl zapomenout. Ale bylo 
jich mnoho ☺.  
 Co mohu však zmínit, byla prezentace 
rehabilitačního oddělení psych.nemocnice (RHBO 
PN Opava), konkrétně arteterapie, což je způsob 
psychoterapie, tzv.“terapie uměním“. Výtvory 
pacientů – sloužící k setkání se sebou samým,  

 
můžou autorům pomoci uchopit svůj vnitřní svět, 
dát mu jinou podobu a vidět věci v jiném světle.  
U jednoho stánku jsem si vytáhl z „kouzelné 
koule“ tento veršík, se kterým se mohu také 
ztotožnit: „Tak jako se střídá den s nocí, střídá s e 
úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska 
s nenávistí.“  
 V průběhu dne jsem měl několik osobních 
rozhovorů s pacienty nynějšími i bývalými a 
zdravotnickým personálem nynějším a bývalým 
☺. Milé bylo setkání u šachového koutku s panem 
doktorem Tatarkem, který byl klíčovou osobou 
nejen mého ozdravného pobytu před více jak 
třemi lety, ale také hrál důležitou roli v mém 
rozhodování stát se „peerem“ v PN Opava.  
 Milou atmosféru dotvářeli taktéž všude 
přítomní dobrovolníci. Tak jsem se mohl setkat 
v Šapito s dobrovolníkem Tomášem z Mendlova 
gymnázia v Opavě a „hraběnkou“ Blankou 
z Hrabyně. Několik minut rozhovoru s nimi 
vydalo za obdobné občerstvení jako skvělá 
šunková tortilla zakoupená u „přátel“ ve Spirále. 
 Kolem čtvrté hodiny jsem zavítal na 
oddělení LVS k paní Petrové, která mi nabídla 
guláš jak od maminky ☺. Poté vedla moje cesta 
do kulturního domu, kde mne u vchodu oslovil 
asistent Vojta, kterému jsem nemohl odmítnout 
posezení u společenské hry „Mlýn“. Tuto hru 
jsem hrál po více jak 30-ti letech a i přes totální  
prohru jsem odcházel obohacen o znalost pravidel 
této hry s tím, že ji již opět mohu hrát doma se 
svými dětmi!  

  
 Když jsem se dostal do kulturního domu, 
zrovna měl své vystoupení písničkář Bohdan 
Mikulka. I přes úzký kroužek posluchačů, mne 
jeho vystoupení oslovilo, a to také pro jeho 
doprovodné slovo typu: „Já toho hodně pamatuji, 
já jsem vyrostl v období před PET flaškami.“  
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 Na závěr - nechci, aby byly v mém článku 
zapomenuty úžasné špekáčky u Malé scény, 
mangový džus ze Saudské Arábie ve stánku u 
Velké scény, skvělá presso káva v altánku Animy 
Vivy…  
 Bylo by toho ještě moc co zmínit 
z festivalu a jeho nezapomenutelné atmosféry. 
Snad to postihnou i další komentáře k této, pro 
mne jedinečné akce. Loučím se dvěma citáty, 
ztotožněte se s nimi dle libosti.  

  Ten první je citát z písničky 
skupiny Kotva, která uzavírala program na Malé 
scéně. V této písni radí starý kovboj tomu 
mladému, co má v životě největší smysl: „Mít: 
Rychlejší koně, mladší ženu, starší whisky a více 
peněz.“ A ten druhý citát, z placky, kterou jsem 
koupil u jednoho stánku, je pro mne 
uchopitelnější: „Víra nedělá věci jednoduché, dělá 
je možné.“ 

Mgr.Martin Okáč, peer PN Opava 

,
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Kouzený klíč XIII., 2017 
Jak na to vyzrajeme 

 
  Milý človíčku, který se kdy ve svém životě 
setkáváš dnes a denně s jakýmkoliv 
onemocněním, píši Ti tento návod, jak si vylepšit 
náladu, ať už trpíš čímkoli. 
  Každý z nás je nějak nemocný, každý z nás 
potřebuje v životě dalšího člověka. Každý z nás 
potřebuje oporu, podporu, rodinu a přátelé, na 
které se může spolehnout a každý z nás může a 
umí být přítelem a oporou tomu druhému. 
 Ve svém životě je každý z nás vystaven 
nějakému nebezpečí. Každý z nás se již od 
malička setkává s nejrůznějšími malými i 
zásadními zdravotními problémy. Ve své podstatě 
můžeme být rádi, že jsme se, my, velmi křehcí 
tvorečci, vůbec narodili. Že jsme se dostali na 
tento krásný svět, kde jeho krásu smíme pokorně 
obdivovat a to, o to více, asi jen tehdy, když 
umíme prožívat to zlé, co nám život přichystal. 
Kde svou pokoru k životnímu osudu získáváme s 
přicházejícími, nejen léty.  
 Kde vidíme děti a jejich bublinový svět a 
ve své podstatě, jejich formaci v různorodé 
deformaci, závisející na genetické informaci, i 
informační kumulaci, která je u každičkého z nás 
jiná. Jinak se vyvíjí každý z nás. Jinak každičký z  
nás žijeme. Jinak stárneme. Jinak se vzděláváme a 
různě to prožíváme a někdy jen přetrpíme a 
přežíváme. Jindy umíme mít radost z maličkostí a 
to jen díky tomu, že si uvědomíme ty chvíle 
nedobré. Sem patří osobní a profesní, ale i 
rodinné, úspěchy a neúspěchy, kde s pozitivním 
přístupem a lékařskou přesností umějme dávkovat 
blízkým, kolegům a přátelům, optimismus, 
uznání, lásku, peníze, pochopení, náhledy, kritiku,  
ale také radost a zlost. 
 Pro každého z nás život nachystá jinou 
zkoušku. Jednou je to zkouška ohněm, jindy 
procházka růžovým sadem, ovšem nyní nemyslím 
ty růžové brýle mladíků, plných arogance a 
sobectví. Ti také jednou upadnou a pokud 
nebudou dosti zocelení zkušenostmi, dostanou se 
přesně tam, kde se nyní nacházíš Ty, jemuž píši 
tyto slova. 
 Jsou i ti z nás, které procházka rájem, 
dostala až na úplné dno. Dno je vždy relativní, ale   
jedno, co nám matka příroda nachystala každému 
trochu jinak, je naše zdraví. 

  
  
 Je faktem, že jsi-li človíčkem, který trpí od 
malička nějakou těžkou chorobou, je to jasné a 
máš v sobě dostatek pokory, k tomu, aby jsi měl 
dobrý náhled. Jen nebýt zlý sobec a uvědomit si, 
co tou relativitou nedostatků myslím. Někdo má 
křivá ústa. Jiný má obrnu. Někoho skolí 
chřipajzna a jiný pláče nad oděrkou. Rozhodně je 
třeba myslet i na ty, jenž trpí nějakou depresí, 
jindy mánií. Jindy třeba schizofrenií a navenek to 
na tom člověku nepoznáš. 
 Buďme optimisté, i když dostáváš jednu 
facku za druhou. Pokud se stane, že se Ti bude žít 
lépe, bude to zcela určitě tím, že si umíš přiznat 
chybu, umíš 
být pokorný 
k životu a 
nejsi sobec, 
který vidí 
jenom sám 
sebe. 
 Přece 
jen, jsme na 
světě pro 
druhé a ti z 
Tebe musí 
mít radost a 
být  s Tebou 
rádi, jinak 
neprojdeš 
těžkou 
zkouškou 
přátelské 
lásky. U té 
rodinné, je to 
obrovský kus 
přemáhání, 
racionality, pochopení po zklamání a samozřejmě 
nekonečná láska a schopnost odpouštět. V rodině 
se totiž stává a je to běžné, že, žijete-li s někým  
spoustu let, zažijete ho po všech stránkách a zde s i 
dobře pamatuj, že nikdo není bez chyby. 
 Umět se obětovat pro dobro věci, je těžká 
práce. Musíme to, ale zvládnout. Musíme i 
pochopit, že starost o staršího nebo maličkého 
človíčka může být práce přetěžká a dokonce i 
nevděčná, avšak budiž zde naplněním obětavosti 
pozitivní nálada z dobře vykonané práce a víra, že 
to někdo ocení. 

Jan Havelka  

Michal Vychodil 
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Za vysokou zdí 
 V  minulém čísle jsme informovali o 
zajímavém projektu Českého rozhlasu Pokusil se 
přiblížit mnoha vstupy různá místa Psychiatrické 
nemocnice.  Pro přiblížení, jsme se rozhodli 
pokusit se  tento počin i do textové formy, jejíž 
realizace se ujal Pavel Gašpárek. Začínáme na 
dětském oddělení. 

                                           Redakční rada 
 

V Opavě pomůžou děti naučit, jak fungovat 

"ve světě za plotem"  
 Tady na dětském oddělení psychiatrické 
nemocnice v Opavě je znát, že i ti nejmenší 
pacienti, dívky a chlapci, potřebují velmi často 
odbornou pomoc psychiatrů nebo psychologů. 
Začíná to třeba jako nevinné zlobení ve třídě. 
Když se k tomu přidá špatné rodinné zázemí, 
neschopnost zvládat problémové situace, třeba i 
nevšímavost učitelů, může to všechno skončit 
docela špatně. Barbora Hendrychová pracuje na 

dětském oddělení 
jako klinická 
psycholožka a zeptal 
jsem se jí, jaký příběh 
ji v poslední době 
hodně oslovil. 
 "Měli jsme na 
oddělení chlapce, 
který k nám přišel s 

problematikou vyhýbání se školní docházce. 
Odmítal chodit do školy, každé ráno že ho bolí 
bříško nebo hlava a rodiče si s ním nevěděli rady. 
Tak v průběhu té doby navštívili lékaře, který 
však neshledal žádné důvody nemoci, takže rodiče 
ho dál tlačili, aby do školy chodil. Nakonec byl 
chlapec tak přetížený, že se rozhodoval odejít z 
domova a spáchat sebevraždu."  Pád na dno tohoto 
chlapce pokračoval, protože se k tomu všemu 
přidala šikana, nemilosrdná a krutá. "A jak už to 
mezi dětmi bývá, tak se většinou děti zaměří na 
toho nejslabšího a tím se ukázal být právě on. 
Naší prací na oddělení bylo nejenom mu pomoci s 
chozením do školy, ale taky v tom, aby našel v 
sobě nějaké zdroje jak zvládat tuhle zátěž. Sama 
jsem mu říkala: "Školní prostředí nezměníme. 
Spolužáci zůstanou vždycky stejní, ale ty se musíš 
naučit reagovat tak, abys byl schopný se prosadit a  
aby se ti ve školní třídě dařilo. "Dodnes ten 
chlapec chodí k nám i po propuštění na takovou 

podpůrnou psychoterapii. Má určité záchvěvy, 
které souvisí s tím, že třeba přechází do jiného 
prostředí nebo do jiné školy, ale už ví na co má 
navázat a to zvládání je daleko jednodušší." 
 Chlapci a dívky jsou v nemocnici odděleně 
a tak nyní slova Jany Bartošové (psycholožky), 
která pracuje s dívkami: 

 "Jedno děvče v dospívajícím věku už 
absolutně nezvládala svůj život v důsledku 
vážných rodinných problémů. Oni se přestěhovali 
a byla malá naděje, že se po nějaké době vrátí 
domů, což se nepodařilo a tím pádem všechny 
zdroje, které využila na tu dobu, aby fungovala v 
rámci nějakého toho přestěhování, vyčerpala a 
neviděla žádnou další naději do života. Měla 
sebevražedné myšlenky dokonce i s plány, jak to 
udělat a tak se nakonec dostala k nám." 

 Klíčové při léčbě a všech terapiích je, aby 
mladý pacient pochopil, kde je jeho místo v životě 
a především že to místo určitě má, a měl by na to 
přijít sám. 
 "Pracovali jsme u ní na tom, aby se sama 
naučila fungovat v tomto světě samostatně s tím, 
že se opírá jen o sebe a o vlastní zdroje. Následně  
asi rok potom jsme dostali zpětnou vazbu, že 
napříč tomu že se doma nic nezměnilo, že ta zátěž 
je stejná a škola velmi náročná, tak se jí i tak da ří 
dobře a je spokojená a velmi hrdá na to, že to 
dokázala vlastními silami". 
 Kolegyně ještě doplňuje: "Pro nás a pro 
mně osobně je nejproblémovější a nejnáročnější 
získat ty děti ke spolupráci. Aby opravdu věděli, 
že jsme jeden tým a hrajeme stejnou hru a že 
chceme, aby se jim dařilo. Ta snaha by neměla být 
jen od nás, ale to dítě by mělo pochopit, že ta 
změna je nutná a pro mně osobně je obohacující. 
Když vidím spokojenost těch dětí, když se jim 
daří, byť to bylo v malých drobnostech. Já těžiště 
své práce vidím v tom, že i když se dítěti téměř ve  
všem nedaří, tak je třeba zdůraznit ty momenty, 
kdy se jim daří, protože to jsou pilíře, na kterých  
se dá stavět." Na tomto oddělení víceméně platí, 
že co dítě, to jiná diagnóza nebo jiný přístup k 
léčbě. Rozmotávat klubka zoufalství a beznaděje 
bývá často velmi těžké. Ale jak sami 
psychologové potvrzují, když se podaří najít 
jednoduché řešení, které navíc ještě funguje, pak 
právě tohle je smyslem celé této práce. Takže snad 
i tady najdeme příběhy s dobrým koncem.  

Textová forma:Pavel Gašpárek 
Rozhovor vedl: Mgr. Martin Knitl  
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Přes MOST do ANIMY aneb více než 

dva roky spolupráce ☺ 
 

Opavská nezisková organizace ANIMA 

VIVA z.s. a Denní stacionář MOST poskytují 

služby klientům, kteří se potýkají s duševním 

onemocněním. Z jedné do druhé je to co by 

kamenem dohodil, obě sídlí v Opavě 

Kylešovicích. Téměř dva roky zde již funguje 

pravidelné setkávání (nejen) klientů a 

pracovníků obou organizací při nejrůznějších 

akcích, jejichž cílem je nenásilnou a přirozenou 

formou v bezpečném prostředí sdílet zkušenosti 
a zážitky.  

 
 
Jak to všechno začalo? Na to jsem se 

zeptala ředitelky organizace ANIMA VIVA Hany 
Brňákové, která zavzpomínala: „ Prvopočátky 

spolupráce obou týmů se datují už od roku 2012, 

kdy spolu úspěšně realizovali projekt podpořený 

Nadací OKD s názvem 5P – program Potřebného 

a Přínosného Propojení Péče a Podpory. Po 

dobré zkušenosti s realizací mimo zdi léčebny 

jsme přemýšleli, co společně podniknout dál.“ Na 
přelomu let 2014/2015 proběhla rekonstrukce 
sídla ANIMY, jejíž součástí bylo zřízení 
tréninkové kavárny, v té době zároveň vznikl 
Denní stacionář MOST při ordinaciopava.cz  se 
sídlem v Obchodním centru Žabka. Tím se 
otevřely nové možnosti pro spolupráci a vznikl 
projekt „Přes MOST do ANIMY za PODPOROU 
a POROZUMĚNÍM“, který zpracovala ředitelka 
ANIMY v rámci dotačního programu vyhlášeného 
KÚ MSK. Přestože v roce 2016 zůstal 
v „zásobníku projektů“, oba týmy se rozhodly, že 
zkusí rozjet alespoň některé jeho aktivity 
svépomocí v rámci časových a finančních 
možností. 

A podařilo se! Od dubna 2016 do listopadu 
2017 se takto uskutečnilo celkem devatenáct 
setkání, osm v roce 2016 a jedenáct v letošním 
roce, vždy poslední úterý v měsíci od 14 hodin. 
Společným tématem je život s duševní nemocí ve 

smyslu jeho zlepšování, zkvalitňování, získávání 
nových zkušeností, poznatků i zážitků při 
vzájemném setkávání a sdílení, a zároveň podpora 
destigmatizace a osvěta v oblasti duševního 
onemocnění, ať již možností prezentovat svůj 
osobní příběh prostřednictvím hudebního 
vystoupení, autorského čtení, výstavy či besedy, 
nebo setkáváním s odborníky z řad lékařů, 
psychologů, psychoterapeutů  a pracovníků 
následných organizací.  

Převážná většina těchto akcí probíhá 
v prostorách tréninkové kavárny v KC Liptovská, 
kterou provozuje ANIMA VIVA a jejímiž 
zaměstnanci jsou osoby se zdravotním postižením, 
kteří tak mají při obsluhování na větší akci 
možnost ukázat, co se v kavárně naučili – a daří se  
jim to velmi dobře. “Každá akce je jiná, příprava 

i obsluha je náročná, ale vždy nám to vynahradí 

spokojené tváře hostů“, komentovala z pohledu 
„kavárníků“ pracovnice ANIMY Pavlína 
Halamová. A Martin Franc, který je klientem 
obou organizací a pravidelným účastníkem akcí, 
dodává: „Kavárna není jenom o kávě a čaji, ale i 

o setkávání“. 
Ivana Džemlová, pracovnice DS MOST, 

ke spolupráci uvádí: „ Myšlenka setkávání MOSTu 

a ANIMY vznikla na podkladě našich kolegiálních 

dobrých vztahů (což je vždy základ) a ideálního 

sousedského postavení obou organizací. Tak nějak 

přirozeně se přidala i účast stanice 17BC, což je 

skvělý přínos pro všechny strany.“ A její kolegyně 
Ivona Országová dodává: „ Nejkrásnější na rozvoji 

myšlenky je, že zpočátku byla více o organizaci 

nás personálu a pak se ukázal obrovský 

potenciál klientů a jejich zájem o předávání svého 

umu, který je pravda někdy třeba popostrčit a 

podpořit, ale od toho tam jsme a o to větší je 

potom společné sdílení a efekt podařeného díla.“ 

První akcí, která setkávání ANIMY 
s MOSTem odstartovala, bylo hudební posezení 
s kytaristou Lukášem Vojvodíkem, klientem a 
pracovníkem kavárny v ANIMĚ, který 
prezentoval svou srdeční záležitost – písně bratří 
Nedvědů; měla jsem tu čest podpořit ho zpěvem a 
myslím, že se podařilo vytvořit příjemné 
a pohodové prostředí. Akce se velmi líbila, což 
nás všechny motivovalo k pokračování v 
setkávání.   

Během dalšího období proběhly čtyři 
zajímavé besedy. Do křesla pro hosta usedl hned 
dvakrát Martin Okáč, který působí 
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v psychoterapeutickém týmu PN Opava jako peer 
konzultant, tedy osoba s vlastní zkušeností 
s duševní nemocí. Pozvání přijal také psycholog 
Libor Kundrata, působící na oddělení 17B v PNO, 
a sociální pracovník a terapeut Miroslav Hodina 
z organizace RÚT, která funguje pod Slezskou 
diakonií v Krnově.  

Několik setkání bylo laděno hudebně a 
literárně. Dvakrát si mohli hosté poslechnout naše 
hudební seskupení ANIMA BAND, v létě 2016 
šlo o „muzicírování“ k poslechu a společnému 
zpěvu, repertoár tvořily především známé písně 
z okruhu folk a country. Letos jsme hráli 
v komornější sestavě - Lukáš Vojvodík a já - a 
zaměřili jsme se na autorskou tvorbu. Zazněly 
písně Jany Poláchové, kromě toho jsem přispěla i 
několika svými věcmi včetně pásma krátkých 
básní, které Lukáš doprovodil. V autorském duchu 
bylo i společné vystoupení krnovského písničkáře 
Františka Lučana se Zdeňkem Demčíkem, který 
představil svou poezii. „Akce tohoto typu jsou pro 

osoby s duševní nemocí velmi přínosné, dochází 

při nich k rozvoji mozkového potenciálu, rozvoji 

myšlení, je to aktivita, která člověka donutí 

nesedět doma. Duševně nemocní lidé jsou hodně 

sami, proto je setkávání s dalšími lidmi velmi 

důležité“, řekl k tomu Zdeněk. Příjemné literární 
odpoledne nám zprostředkovala spisovatelka 
Markéta Bednářová, která předčítala ze své 
autobiografické knihy Ve stínech za zrcadlem o 
své zkušenosti s duševní nemocí. A protože se jí 
v kavárně líbilo, přijela ještě jednou a představil a 
novinky z nakladatelství Triton, opět věnované 
osobním příběhům duševně nemocných lidí. 
Tentokrát se střídala s Pavlem Klimasem, který 
zahrál na klarinet a také o něm zasvěceně 
popovídal.  

 

Foto z Cest za oponu II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kromě zážitků pro pohlazení a obohacení 
duše a mysli si na své přišlo i tělo, protože přece  
platí, že „v zdravém těle zdravý duch“. V obou 
letech si mohli návštěvníci zasoutěžit a protáhnout  
se při hře petanque na zahradě KC Liptovská, 
v únoru 2017 proběhla přednáška MUDr. Ondreje 
Žiaka o životním stylu, která jistě mnohé 
inspirovala a motivovala k zdravějšímu přístupu 
k životu. Podzim roku 2017 byl zaměřen výtvarně, 
podařilo se realizovat dvě výstavy, jejichž 
vernisáže proběhly v rámci úterního setkávání 
a vystavená díla bylo možné zhlédnout celý měsíc 
v prostorách kavárny. Pod názvem „Světlo dělá 
den“ vystavoval Peter Hudran výběr ze svých 
posledních obrazů. Dalšími vystavujícími byli 
manželé Farní, kteří zkombinovali výtvarnou 
(Milan Farný) a literární složku (Marie Farná). 
Zakončením roku a naladěním se na Vánoce byly 
kreativní dílny, kde si návštěvníci mohli vytvořit 
výrobky k vyzdobení jak prostor ANIMY a 
MOSTu, tak i vlastních domovů. 
 A co je v plánu na rok 2018? Určitě zase 
mnoho zajímavého, za zmínku stojí například 
představení nové knihy Markéty Bednářové na 
jarním autorském čtení, vyprávění zajímavého 
osobního příběhu pana Františka Šamárka, jistě 
nebude chybět hudba Anima Bandu, ale více již 
nebudu prozrazovat☺ Informace o akcích budou 
k dispozici na letáčcích v obou organizacích, na 
stanici 17BC a na facebookových stránkách 
ANIMA VIVA. 
 Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo 
se na společných akcích podíleli, ať již z řad 
pracovníků obou organizací, vystupujících či 
hostů, a těším se na další setkávání, která nás 
čekají v roce 2018.  

 Vratislava Musilová, pracovnice ANIMA 

VIVA z.s. a vedoucí ANIMA BANDu 
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GRAVLAX 

 V poslední době se stále více hovoří o tom, 
jak je důležité správně se stravovat a co můžete 
tou kterou skladbou potravin ovlivnit. Určitě si 
někteří z dětství pamatujete na rybí tuk. Já když s i 
vzpomenu, jak nám jej dávali ve školce na lžičku, 
trochu se oklepu. Dodnes nemůžu tento navýsost 
zdravý produkt polknout.  
 Vím při tom, že působí blahodárně na 
problémy s tlakem, jako prevence oběhových 
potíží, a tak dále a tak dále. Co je ale pro nás 
nejdůležitější, je fakt, že je to skvělý prostředek  k 
tomu, jak udržet mozek fit. Pravidelný přísun 
omega3mastných kyselin do organismu totiž 
působí preventivně proti jeho degenerativním 
procesům - tedy způsobí to, že lépe funguje 
paměť, soustředění a celá řada dalších funkcí, 
které si sami ani neuvědomujeme, že existují. Ve 
zkratce tedy umožňují, že se na sebe můžeme plně 
spoléhat a dobře fungovat.  
 Dnes Vám představím recept, který je 
podle mě geniální. Sestra Petra Sukeníková mi 
prozradila, že se tato úprava jmenuje GRAVLAX. 
Těžko byste hledali působivější a přitom 

jednodušší 
předkrm. Je 
chutný a udělá 
Vám stejnou 
službu, jako 
neblaze výše 

jmenovaný 
rybí tuk. 
  

 

 

Tak tedy GRAVLAX 
 K přípravě si zakoupíme libovolné 
množství čerstvého lososa v celku. Překrojíme jej 
tak, aby vznikly dvě alespoň přibližně stejné části . 
 Znám verze kde doporučují maso pokapat 
citrónem, jiné jej odmítají. Napoprvé raději 
vyzkoušejte variantu na sucho.  
 V misce si smícháme přibližně stejný díl 
soli a moučkového cukru, vmícháme nasekaný 
čerstvý kopr, pomažeme oba dva díly masa a 
přiklopíme k sobě tak, aby kůže byla na povrchu 
vzniklého útvaru. Někdo dává pro zvýraznění 
chuti a lepší konzervaci na rybu kapnu tvrdého 
alkoholu, ale nemusí být. Snažíme se pak maso co 
možná nejvíce zatížit. Já to dělám tak, že mám 

dvě hranaté misky. Do jedné větší dám rybu, 
druhou ji zatížím a tlak podpořím zavařovacími 
gumkami (mohou být jakékoliv jiné, ale pevné 
gumičky).  
 Pak dám celý tento zázrak do lednice a 
když si vzpomenu, otáčím jej tak 2-3x za den. Na 
druhý den se už dá ryba konzumovat. Maso změní 
konzistenci a je jako uzené. Výborné je na bílý 
chléb, toast, můžete jej dle chuti obložit do 
bagety, skvěle se hodí na máslo (vhodné je 
bylinkové), med, dijonská hořčice, saláty, nebo 
vše, co máte rádi.  
 V lednici vydrží ještě minimálně 3 dny. 
Nebojte se to vyzkoušet, je určitě levnější než 
losos uzený a náš mozek dostane skutečně 
„vitamínovou“ bombu. Až Gravlas vyzkoušíte, 
budete litovat, že jste ho nedělali už dávno! 
 
Suroviny:  
Čerstvý losos 
Kopr, sůl, cukr 
Citrón  
Alkohol - kapka nějakého  
bez chuti (třeba slivovice) 
Vhodné nádoby, gumičky 

 

Dobrou chuť přeje 

Eva Klimešová 
  
 
 

     
    

     

 

Vtípky doktora Tatarka 
  

Bohatý žid se modlí s chudým židem v synagoze  
Bohatý: "Hospodine, dej mi kšeft na 10 000,- 
dolarů!"  
Chudý: "Hospodine, dej mi kšeft za 5,- dolarů!"  
A takto jde pořád dokola, celý týden.  
Bohatý to nevydrží a vytáhne 5 dolarů, dá je 
chudému a říká: "Vemte si to a jděte, ať mi 
nerozptylujete Hospodina...."  

 
Hádají se Brit, Rus a Čech, kdo z nich má 
silnější alkohol.  
Brit se napije skotské. "Kolik vidíš židlí?" "Tři."  
"Tak to máš silný alkohol, Brite."  
Rus se napije ruské vodky. "Kolik jich vidíš ty, 
Ruse?" "Pět." "No teda! Také máte silné pití!"  
Nakonec se napije Čech slivovice. "Kolik jich 
vidíš ty, Čechu?" "A v které řadě myslíte?" 
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Nanukobraní 

  

 Pacientky gerontopsychiatrické stanice 

12B zažily v pátek 30. června netradiční 

odpoledne v podobě akce nazvané 

"Nanukobranní".  

 Jak už z názvu vyplývá, 

tak se celé odpoledne točilo 

kolem svěžích nanukových 

dezertů. Mezi pacientky 

zavítaly dámy ve stylových 

letních kloboucích a pomohly 

jim přivítat začátek léta a 

osvěžit je v horkém letním 

počasí. Speciální poděkování 

patří zejména aktivačním 

terapeutkám, díky kterým se 

tyto formy aktivit mohou konat 

nad rámec pracovních 

povinností a dávají všemu nový 

význam. 

 

Jakub Křák 

 

 

 

 

 

Dobrý den. 

 Jmenuji se Martin Karička a jsem jeden 

z těch, co prošli psychiatrickou léčbou  v 

nemocnici Opava. Chci vám napsat, že letošní 

festival Cesty za oponu II ukázal psychiatrii i 

z druhé strany zrcadla. Tak, jak nemocnici 

neznáme. 

 Byla tam radost, smích, lidé měli dobrou 

náladu. Počasí bylo úžasné a atmosféra rozběhla 

kruh zdraví, které tak potřebujeme všichni včetně 

doktorů, sestřiček a terapeutů a samozřejmě 

hlavně pacientů. Byla nám ukázaná druhá tvář 

toho vše. Té duševní bolesti a strachu z předsudku 

o psychiatrii.  

 Byla tam radost, smích, láska, pokora, 

pochopeni a vzájemná úcta a chuť to vše spojit do 

jednoho dne, kdy jsem pochopil, že nejenom, 

když je člověkovi mizerně a špatně, tak přijede do 

Opavy. Ale že jsou i dny, kdy je tam moc rád a ví, 

že je zdravý a přijede podpořit společnost lidí, 

která mu v podstatě zachránila život. 

Nenechávejme to jako tabu co se děje za zdmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické nemocnice a ukažme světu, že taky 

dokážeme být moderní, zábavní,  přátelští a 

hlavně jsme skvěli lidé. 

 Za všechny pacienty děkuji hlavně 

doktorům a terapeutům i sestřičkám 

 a velké dík panu řediteli. 

S pozdravem Martin Karička 

 

REAKCE NA CESTY ZA OPONU II 
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Služba následné péče Psychiatrické 

nemocnice v Opavě 
 Počátkem příštího roku se v PN Opava 
otevře nové zařízení ,  forma následné péče- 
chráněné bydlení. Tento rozhovor jsem si 
připravila s vedoucí  zařízení s paní Mgr. Lenkou 
Kuncovou. 
 

Paní Mgr. Kuncová, mohla byste nám sdělit o 

jakou novou službu v PN Opava se jedná? 
� Jedná se o sociální službu dle zákona č. 

108/2006, o sociálních službách, 
konkrétně pak o službu sociální prevence,  
službu následné péče. Služba je 
zaregistrovaná Krajským úřadem MSK. 
Tato služba má přímou návaznost na 
lůžkovou péči v Psychiatrické nemocnici 
v Opavě a propojuje sociální i zdravotní 
systém, kdy člověk ihned po ukončení 
lůžkové péče může využít službu následné 
péče za účelem jeho lepšího začlenění do 
komunity. Cílem je podpora člověka 
s psychickým onemocněním v přirozeném, 
plynulém a bezpečném přechodu ze 
zdravotnického lůžka do běžného života. 
Naše nová služba bude poskytována 
pobytovou formou. 

 
Kde se zařízení nachází? 
� Služba následné péče je součástí areálu 

Psychiatrické nemocnice v Opavě, stojí 
však v její okrajové části s přímou 
návazností na běžnou civilní zástavbu. 
� Uživatelé služby mají k dispozici 2 byty, 

ke společným aktivitám a nácviku 
praktických dovedností a skupinových 
setkání se využívá třetí byt, kde je i zázemí 
personálu. Celková kapacita je 11 lůžek    
(5 pokojů je dvoulůžkových, 1 pokoj je 
jednolůžkový) 

 

Jaká je cílová skupina? 
� Lidé s chronickým duševním 

onemocněním, které potřebují pomoc a 
nejsou schopny si tuto pomoc bezpečně 
zajistit v přirozeném prostředí v důsledku 
svého onemocnění či nepříznivého 
zdravotního stavu. (Za nepříznivou situaci 

považujeme absenci či nevhodnost vlastního bydlení, 

neschopnost či omezená schopnost vést vlastní 

domácnost). 
� Lidé ve věku 18 - 64 let, kteří absolvovali 

lůžkovou péči v Psychiatrické nemocnici 
v Opavě s místní příslušnosti k 
Moravskoslezskému, Olomouckému a 
Zlínskému kraji. 
Klienti musí být ochotni plnit individuální  
plán a dodržovat pravidla služby a jejich 
zdravotní stav musí být stabilizovaný. 
 

Co poskytuje služba následné péče? 
� socioterapeutické činnosti (skupinové 

terapie, prevence relapsu, náhled na své 
onemocnění, individuální poradenství, 
rodinné poradenství, základní sociální 
poradenství, rozvoj a udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností 
podporujících integraci) 
� zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, včetně navedení klienta na 
vhodnou sociální službu v jeho přirozeném 
prostředí 
� pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (podpora integrace v rámci 
formálních i neformálních systémů) 
� poskytnutí ubytování (zajištění podmínek 

pro úklid, praní, žehlení), 
� pomoc při hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 
� pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 
� pomoc při zvládaní úkolů v domácnosti, 
� pomoc při zajištění stravy, případně její 

zajištění 
 

Co je hlavním cílem? 
 Hlavním cílem je začlenění duševně 
nemocných do běžného života, prevence relapsu 
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nemoci a plynulé dokončení procesu úzdravy 
započatého během předchozí ústavní léčby. 
 Program služby následné péče je 
koncipován na 12 měsíců, délka trvání je však 
vždy individuálně přizpůsobena individuálním 
možnostem a osobnímu potencionálu každého 
klienta. Služba probíhá ve třech navazujících 
fázích – adaptace, realizace, osamostatnění. 
Klienti tak budou lépe připraveni k využívání 
sociálních služeb bližších běžnému fungování 
nebo budou schopni žít samostatně za pomoci a 
podpory terénní sociální práce. 
 Služba je zajištěna pracovníky v sociálních 
službách. K dispozici je zdravotně-sociální 
pracovnice. Další zdravotní služby využívají 
klienti fakultativně – psychiatr, terénní sestra, 
psychoterapeutický stacionář …. 
 
Jakým způsobem může klient podat žádost o 

službu? 
� žádost podává klient prostřednictvím 

zdravotně-sociální pracovnice z lůžkových 
oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě 
� pokud žadatel spadá do cílové skupiny, je 

zdravotně-sociální pracovnici oddělení 
následné péče pozván k pohovoru 
� v případě splnění kritérií pro cílovou 

skupinu a trvajícího zájmu je klient 
zařazen do pořadníku zájemců o službu 
� v případě uvolnění místa je žadatel 

zdravotně-sociální pracovnicí služby 
následné péče telefonicky/osobně 
informován s doplněním podrobností 
týkajících se nástupu 

 

Kolik klient zaplatí za všechny služby? 
� Ubytování a stravu si klient hradí ze svého 

příjmu sám (důchod, sociální dávky, 
příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení). Klientovi ale, dle zákona, musí 
zůstat kapesné ve výši 15% z příjmu 
klienta, které slouží k jeho osobní potřebě            
(k úhradě poplatků za léky apod.). 
S vyřízením sociálních dávek klientům 
pomůže zdravotně-sociální pracovnice 
služby následné péče.  
� Úhrada za ubytování činí 180,-Kč/ den, 

stravu si klient hradí sám, dle úhrad 
stanovených vyhláškou č. 505/2006. 
Budeme ale rádi pokud se klient rozhodne 
být aktivní a bude si vařit sám nebo 

s ostatními v rámci společné aktivity 
vaření.   
� Aby měl klient přehled o svých financích, 

uzavírá s klíčovým pracovníkem dohodu o 
spravování osobních financí a vede si 
záznam o hospodaření. 

 
KONTAKTY 

Vedoucí služby následné péče:   
Mgr. Lenka Kuncová, tel.:553 695 416,  

e-mail: kuncova@pnopava.cz 
 

Zdravotně-sociální pracovnice:  
Hana Konopková, DiS. 

tel: 553 695 179, e-mail:  
e-mail: konopkova@pnopava.cz  

 
Mgr. Simona Slaná  
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Mladí psychiatři opět v akci 
 

Stránky našeho časopisu byly vždy určeny 
především naším pacientům a jejich tvorbě. 
Ovšem spokojený pacient znamená i spokojený a 
vzdělaný lékař, který z logiky věci na začátku své 
kariéry potřebuje podporu a stabilní zdroj 
informací pro zorientování v oboru.  

Ti lékaři, kteří jsou po absolutoriu všeobecné 
medicíny inspirování jasnou ambicí věnovat se 
oboru psychiatrie, mají již v dnešní době stabilní 
platformu pro vzájemná setkávaní či výměnu 
informací, a to v podobě Sekce mladých 
psychiatrů Psychiatrické společnosti České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně PS 
ČLS JEP, www.psychiatrie.cz.  

 Tato organizace už mnoho let zaštiťuje 
mnoho odborných sekcí, mj. farmakoterapii, 
biologickou psychiatrii, psychosomatiku, 
pedopsychiatrii, gerontopsychiatrii, soudní 
psychiatrii, sociální psychiatrii, protialkoholní a  
protitoxikomanickou sekci, sexuologii, 
psychoterapii, ambulantní a lůžkovou část a 
další… 

Nedílnou součástí ČLS JEP je Sekce mladých 
psychiatrů PS ČLS JEP. Kritériem vstupu je věk 
lékaře do 40 let nebo 7 let od atestace. Poplatek 
pro lékaře je zahrnut v rámci ročního poplatku pro 
Psychiatrickou společnost CLS-JEP. Aktuální 
výbor tvoří předseda MUDr. Pavel Trančík, lékař 
Psychiatrické nemocnice Bohnice, 
místopředsedou je MUDr. Tadeáš Mareš. 

 Cílem sekce je vytvořit platformu pro mladé 
psychiatry, která bude poskytovat pravidelné 
informace o vzdělávání, kongresech, stážích nebo 
před atestačních tématech. Sekce se pomalu 
rozrůstá i o nové členy. Vítání jsou i lékaři, kteř í 
se rádi zapojí aktivně, či přinesou nápady pro dalš í 
rozvoj sekce.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalšími vizemi jsou mimo jiné zlepšování 
komunikace mezi psychiatry navzájem, účast na 
domácích a zahraničních kongresech, podpora 
stáží v zahraničí, motivace mediků pro obor 
psychiatrie, management kolem atestace, grantová 
podpora a konečně podpora vzdělávání a stáží 
mezi odděleními v České Republice. Velkým 
tématem je reforma psychiatrie. Aktuální vedení 
reformy tuto Sekci mladých psychiatrů průběžně 
oslovuje a zve k diskuzi. Zároveň je snaha zapojit 
i ty, kteří by měli zájem na reformě osobně 
participovat. Právě mladí lékaři budou za dvacet 
nebo třicet let vnímat výsledky toho, co začínáme 
tvořit dnes.  

Sekce mladých se dále etabluje v zahraničních 
kontaktech. Od 28. do 30.  září 2017 proběhla 
v Praze YPN konference 6 th Young Psychiatrists 
Network Meeting, www.ypnm2017.cz, což je 
poměrně významná akce pro mladé psychiatry.  

 České republice se dále podařilo obnovit 
členství v European Federation of Young 
Psychiatric Trainees, www.efpt.eu. Toto 
zahraniční seskupení má již dlouhou tradici a je 
mezinárodně akceptované. Zmíněná federace 
nabízí mnoho prostředků k seberealizací, popř. 
nabízí kratší profesní zahraniční stáže mladým 
lékařům. Současný předseda naší sekce MUDr. 
Trančík toto členství poslední dva roky obnovuje 
a tento rok byl dokonce zvolen prezidentem v této 
sekci. V roce 2019 tak budeme mít i u nás 
v Čechách oficiálně mezinárodní Fórum, což 
přispívá k zviditelňování a expanzi této sekce u 
nás. V Psychiatrické léčebně v Opavě letos na 
podzim plánujeme ještě oficiální, leč neformální 
setkání s předsedou Sekce mladých psychiatrů 
v ČR MUDr. Trančíkem a vedením PN Opava. 
Všichni mladí lékaři jsou srdečně zváni ke 
společnému stolu. Těšíme se na setkání. 

MUDr. Ondřej Franek  
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Nabízíme ukázku poesie z nové sbírky Marie 

Farné Lásky čerstvá rána, která vyjde v těchto 

dnes a bude k dispozici na oddělení 17BC. 

Tentokráte autorka básně doprovodila i svými 

ilustracemi a my máme čest se na vydání nového 

díla spolupodílet.  

Zároveň proběhne v měsíci listopadu výstava 

kreseb Milana Farného v prostorách ANIMA 

Opava, kde jste zváni a motivací mohou být 

kresby na této straně. 

Redakční rada 

 

Láska Božská 
Marie Farná 

 

Lásko Boží 

ty mě znáš 

a mé chyby nehledáš 

do stříbrného závoje 

mě zahalíš 

a tak jsi mi 

stále blíž 

i když mě nic nehřeje 

tvého vlaku koleje 

míří stále do daleka 

z mého srdce čistá řeka 

citů, která lidi čeká. 

 

Lásko Ježíše Krista 

visela jsi na kříži 

holubice čistá 

tvůj plamen se šíří do dáli 

hoří, ale nepálí 

a všechno je nadějné 

pro srdce, které obejme. 

 

Lásko čistá, Mariina 

pro naše viny 

Bůh dal ti syna 

nejen štěstí i do srdce rány 

otevíráš všechny brány 

a zveš lidi k sobě blíž 

v náručí je potěšíš. 

 

Lásko k Božské hostii 

nezatížíš mou šíji 

Ježíši, v ní skrytý 

vládneš všemi city 

a tvoje jho netlačí 

svět je s tebou jinačí.  

Láska Lidská 
Marie Farná 

 

Lásko, jsi čerstvá rána 

co krvácí už z rána 

v poledne žhne 

a v noci pálí 

proniká všemi svaly 

a hlava horká na polštáři 

sní jen o jedné tváři 

vidiny se rozplývají 

myšlenky se v studu kají 

a to nové ráno 

nezhojí tě, rozedřená ráno. 

 

Lásko stokrát vysmívaná 

do ráje jsi přesto brána 

není štěstí bez tebe 

a led v zimě nezebe 

když mě hřejí ruce tvoje 

tak vyhrávám všechny boje 

s nečistými myšlenkami 

zhojilas mi čerstvé rány. 

 

Lásko krásná jako sen 

v noc si měníš den 

jsi barevná a hýřivá 

oblak hvězdy odkrývá 

aby obrysy dvou těl 

obraz noci nesetřel. 

 

Lásko předstíraná 

v srdci řezná rána 

když doputují k cíli 

střepy z tvých růžových brýlí 

a čarodějné býlí 

zapáleno hoří 

v hrudi dech umoří 

nadechne se ztěžka 

komu pošetilost tleská. 

 

Lásko věrná jako pes 

stejná včera, zítra, dnes 

vysoko jsi ceněná 

chabá tvoje odměna 

stále hledíš do dáli 

čekáš, že ti připálí 

cigarety ve zvadlé rety 

v tvoji dlouhočasou patinu 

nelze vlámat skulinu. 

 

Milan Farný 
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 Klavír této značky je součástí uměleckého 

bohatství Psychiatrické nemocnice v Opavě. Je 

umístěn v Kulturním domě a využíván u různých 

příležitostí. Nástroj se rozeznívá na Klubech 

oddělení 17BC, které jsou pravidelně pro pacienty 

pořádány. Dále při ukázkách muzikoterapie, na 

adventních koncertech a dalších kulturních 

událostech. 

MUDr. Monika Rybková 

 

 Z citací paní profesorky Vondráčkové, 

která přednášela na letošní konferenci Komplexní 

terapie psychóz na téma „Základní kámen 

psychiatrické léčebny“: 

 

 Legendární klavíry Steinway 
 Paní Vondráčková cituje:  

 „Vyrobím ten nejlepší klavír na světě,“ 

umíní si německý truhlář Steinweg. Zručný je, 

dřevo mu také nechybí, a tak se pustí do práce. 

Pod jeho rukama se postupně zrodí legenda, která 

svou kvalitou dodnes budí respekt a úctu. A jemu 

přinese slávu i pohádkové jmění . 
 

 Heinrich Engelhard Steinweg             

(1797 – 1871) se narodil se v Langelsheimu        

(v dnešní německé spolkové zemi Dolní Sasko). 

 V životě ho baví práce se dřevem, 

přitahuje fortepiano – hudební nástroj, jenž si v t é 

době získává v Evropě stále větší popularitu. 

 Umíní si, že zvládne takový nástroj 

vyrobit. A to ne jen tak ledajaký – vytvoří ten 

nejlepší! Doma v kuchyni v dolnosaském Seesenu 

vyrobí roku 1836 první klavír. S výsledkem je 

spokojený. „Udělám jich mnohem více,“ rozhodne 

se. Během dalších čtrnácti let stvoří téměř 500 

„křídel“. V roce 1850 se Heinrich spolu s rodinou 

přestěhuje do Spojených států amerických, kde si 

změní jméno na Henry Engelhard Steinway. O tři 

roky později pak na newyorském Manhattanu 

zakládá firmu Steinway & Sons. 

 Vynikající pověst těchto nástrojů se rychle 

šíří světem a firma se stále rozrůstá. Dnes sídlí n a 

dvou místech, v New Yorku a v Hamburku. 

Hudebníky je přirovnáván „Steinway je mezi 

klavíry tím, co mezi automobily Rolls-royce,“ 

Vytvořit takový nástroj ovšem není jen tak.  

 Výrobní proces jednoho kusu, který je z 

90 % založen na ruční práci, trvá zhruba rok. 

Každý klavír se skládá z přibližně 12 000 dílů. 

Ročně jich spatří světlo světa na 1 300.  

 Náročné a dlouhé výrobě odpovídá i 

vysoká cena – za koncertní křídlo dají hudebníci a 

sběratelé i několik milionů korun. Značka 

Steinway je považována za světovou špičku. 

Dlouhá desetiletí si udržuje výjimečné postavení 

mezi výrobci hudebních nástrojů a v mnoha 

ohledech nemá konkurenci. Svědčí o tom i více 

než 100 patentů na konstrukci klavíru. 

 Po klávesách klavíru Steinway kloužou v 

průběhu let i prsty slavných hudebních skladatelů, 

kteří na něj nedají dopustit. Patří mezi ně 

například Němec Richard Wagner (1813 – 1883) 

nebo Rus Sergej Rachmaninov (1873 – 1943). Na 

jednom z klavírů této značky se zrodí i slavná 

píseň Imagine od britského hudebníka Johna 

Lennona (1940 – 1980). V říjnu r. 2000 si ho 

zakoupil v přepočtu za více než 40 milionů korun 

současný britský zpěvák a skladatel George 

Michael. Jak jednou řekl klavírní virtuóz Ivan 

Moravec (1930 – 2015): „Steinway je jediný 

nástroj s kusy ryzího zlata v hlase.“ 

 

Michal Vychodil 



       PUBLICITA - MLÝNEK 
 

XIV/34    19 

Svépomocná společnost 
MLÝNEK, z.s. 

 
 Středa 4. 10. byla pro nás jedním z 

výjimečných dnů.  V kulturním domě při 

Psychiatrické Nemocnici Opava jsme zazpívali, 

tedy náš OPTIMISTET zazpíval, pod vedením 

milé a oblíbené paní Jany Sedláčkové několik 

písní, povyprávěli jsme o Mlýnku, zodpověděli 

dotazy a vystavili své výrobky.  

 Přišlo si nás poslechnout asi 50 lidiček, 

kteří tvořili příjemné publikum. Snad jsme je 

svým vystoupením potěšili, mohli si s námi i 

zazpívat 2 písničky. Lidé se ptali, jak to u nás 

chodí. Nejdůležitějšími informacemi jsou asi ty, 

že Svépomocná společnost Mlýnek je sdružením 

duševně nemocných lidí a jejich blízkých, který 

nabízí prostor s setkávání a povídání si i 

možnost účastnit se aktivit, jako např. kreativní 

dílna, cvičení na míčích, angličtina, šachy, výlety , 

návštěvy divadla, oslavy narozenin, volejbal, 

bowling, arteterapie, psychoterapeutických 

skupinek, zpívání atd. . Také se snažíme 

vystupováním a vystavováním výrobků a děl z 

arteterapie ukázat veřejnosti, že nemusí mít obavy 

z duševně 

nemocných 

lidí, ale že ti 

naopak 

potřebují 

pochopení, 

protože 

se mohou cítit 

nejistě, 

sklesle, 

úzkostně a 

někdy i 

zoufale... 

 Jsme rádi, že jsme mohli Mlýnek 

představit, pro mnohé z nás se stal druhou rodinou 

a rádi přijmeme další lidi mezi sebe. 

 Docházení do Mlýnku stojí jen 300 Kč, 

neboť na většinu výdajů se nám daří získávat 

dotace, hlavně od Statutárního města Ostravy a 

Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 Každý zájemce může do Mlýnku 2 týdny 

docházet bezplatně, a pak se rozhodnout, zda se 

stane členem a bude chodit nadále. 

 

Bc. Renata Kratošová, DiS. 

 
Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. 

Nádražní 1110/44 
702 00   Ostrava 2  
tel.: 596 115 427 

mobil: 775 560 123, 733 477 455 
www.klubmlynek.cz 

email: klubmlynek@seznam.cz 
 

Reakce návštěvníků MLÝNKU: 
Baví mě cvičení na míčích a být ve společnosti 

s lidmi. 
 

Jsem ráda mezi lidmi mně podobnými, mám ráda 

muzikoterapii, a také skládám puzzle. 
 

Ráda chodím do Mlýnku, jsou tu fajn lidičky a 

seznámila jsem se. 
 

Hlavně se těším na fajn lidičky, se kterými trávím 

volný čas. Také se těším, jak si zazpíváme 

v našem sborečku Optimistet, na různé akce a 

pokaždé sleduji, co kvete a roste na naší 

Mlýnkovské zahrádce. ☺ 
 

Těším se, že se pěkně obleču  a jdu do Mlýnku, a 

máme nějaký program s Renčou. Taky že se 

nasmějeme. Můžu kreslit antistresové 

omalovánky. 
 

Do Mlýnku chodím rád pro relaxaci a popovídání 

s lidmi. 
 

Do Mlýnku chodím rád, protože se tady můžu 

realizovat. 
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O závisti 
 Závist je nedobrá, škaredá a zlá vlastnost. 
Je smutné konstatování, že právě Čechům je 
závist tak vlastní. Tady je na místě připomenout 
slova vynikající herečky z filmu Slunce, seno 
„Když vy to poženete o štok vejš, tak my…“  
 Lidi, vzpamatujte se! Když si někdo na 
něco vydělá poctivě a navíc je to dobrý člověk, 
přejte mu to a nezáviďte mu. Ať už se jedná o 
úspěch, majetek nebo peníze. Člověk by si být 
vědom své hodnoty, toho, že něco umí a být za to 
patřičně ohodnocen. Jestliže někdo nic nedělá, 
čeká, že mu něco samo spadne z nebe a jen závidí 
tak se nedočká. A náhoda přeje připraveným. 
 Paradoxem a moc smutné je, že si lidi 
závidí i zdraví. A zvláště to platí tady v ústavu 
v Hrabyni. Ten, co je na vozíku závidí tomu, kdo 
chodí o berlích a ten, co má amputované obě nohy 
závidí tomu, kdo má amputovanou jen jednu nebo 
kousek nohy. Závidí se tady vlastně všechno, i nos 
mezi očima. Buďte tak laskavi a starejte se všichni  
sami o sebe a zameťte si před vlastním prahem a 
pak až tam budete mít čisto, podívejte se na jiné, 
ale nesuďte je. Nesuďte a nebudete souzeni.Jak se 
praví v bibli. 
 Dělejte každý to, co umíte, využijte svůj 
mozkový potenciál a uvidíte, že se časem začne 
lépe dařit i vám. Zapomeňte na takové to 
hospodské nadávání a radši konejte, aby jste byli 
vzorem pro ostatní a hlavně: 
 PŘESTAŃTE SI ZÁVIDĚT! 

-lb-   
 

Přesmyčky sestřičky Květy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení přesmyček na straně 35. 

 Vyznání 
JLMall 

 

Díky tobě vyšlo slunce 
V moji duši pochmurné 
S tebou něco také přišlo 
Pro mě dosud neznámé 

 

Tvůj humor a smích tvůj 
Snad nikdy neřekne mi už stůj 

Před životem mým 
Když budu tím, co škarohlídem bývá 

 

Zůstaneš pro mě vzorem, idolem i dozorem 
Zároveň mi dáváš sílu kterou tolik potřebuji 

Jsi mojí nadějí 
Jako v kartách žolík 

 

Slečně Žanetě L. Upřímně a ze srdce 
Zdravotní sestře z PN Opava, stanice 13 

Adrian Soos 

Květiny: 
LIPKAPAMŠE 

ASRNCI 
NASAKAS 

KILAFA 
KRTČÍLEP 

EDELVANUL 
ŠEDÍKOUŘATMA 

ČLENUSENIC 
SENKNĚŽA 
TRKAPONIE 

Jména 
DVÍRAMIL 

VABUHASOL 
KINOMIDA 
PĚKNÁTAŠ 
SVIRAMOL 
ATŘIKANE 

SLIBOVARAN 
NEFŠIKATR 
PLASKUTOV 
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 V PN Opava   denní stacionář i terénní tým 

prochází stálým rozvojem a změnami. Požádala 

jsem o rozhovor s vrchní sestrou tohoto zařízení a 

pokusila se objasnit v čem je zařízení jedinečné a 

zda je u klientů zájem,aby se zařízení rozšiřovalo 

o další služby. 

Mgr. Simona Slaná 

 

o Mohla bych se Vás zeptat, jak  dlouho již 
poskytuje stacionář "Osmička" a služby 
terénních pracovníků pacientům s 
duševním onemocněním? 

 
 Denní stacionář Osmička se otevřel          

1. července 2016. Je určen pro pacienty 

s organickou poruchou- tzn.- onemocnění mozku- 

nemoci, jakými jsou demence, stavy po cévní 

mozkové příhodě, úrazy a jiné. 

 Terénní pracovníci jsou rovněž v provozu 

od července loňského roku. 

  

o Můžete nám popsat, jakými změnami 
zařízení prošlo? 

 
 Stacionář Osmička rozšířil dobu otevření 

pro pacienty od 6.00hod. do 17.00hod. Nadále 

intenzivně pracujeme s klienty ve všech oblastech 

skupinové psychoterapie, kognitivní trénink, 

podpora sebepéče, nácvik denních činností, nácvik 

motoriky, aktivizace a mnoho dalších aktivit. 

 Terénní pracovníci se přestěhovali do 

prostor na Lepařovou ulici, kde společně se 

sociální organizací Fokus tvoří Multidisciplinární 

tým. Tento tým včetně lékaře, psychologů, 

poskytuje komplexní péči o pacienty, v jejich 

přirozeném domácím prostředí.  

 Dále spolupracujeme s lékaři naší 

nemocnice, ambulantními psychiatry, praktickými 

lékaři, následnými organizacemi, sociálními 

odbory města aj. 

 Za zmínku stojí také stacionář Z - Zahradní 

domek, který je určen pro pacienty z okruhu 

psychóz, depresivních poruch. Stacionář nabízí 

ucelenou psychoterapeutickou rehabilitaci- 

skupinovou a individuální psychoterapii, 

kognitivní aktivizaci a mnoho dalších činností 

pacientům a jejich blízkým.  

 
o Kteří klienti Vaše zařízení nejčastěji 

navštěvují a které nejčastěji v rámci 
terénních programů navštěvuje vy? 

 
 Stacionář Osmička je určen pro pacienty 

s organickou poruchou, viz první odpověď. 

 Docházka není podmíněna spádovostí ani 

věkem. Terénní péče je určena pro pacienty 

z diagnostického okruhu psychóz a poruch nálad  

z Opavy a okolí cca 20km. 

  
o Co plánujete do budoucna? 
 
 Určitě spokojenost našich klientů.  

 Na Osmičce Canisterapii, která by byla 

nabízena také na gerontopsychiatrické oddělení.   

 Multidiciplinární tým by se měl 

přestěhovat do jiných prostor, kde by bylo 

vytvořeno Centrum pro duševní zdraví. 

 Děkujeme za spolupráci všem, kteří s námi 

spolupracují a pomáhají nám tak realizovat naše 

plány. 
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 I v tomto vydání našeho časopisu 

pokračujeme v rubrice Jaké je to jinde. Oslovili 

jsme Psychiatrickou nemocnici v Horních 

Beřkovicích, která nám vyšla vstříc. Rádi zde 

uvádíme jejich příspěvek . 
PhDr. Václav Kutnohorský  

 
 Psychiatrická nemocnice v Horních 
Beřkovicích byla založena v roce 1891. Postupně 
byla vybudována řada pavilonů s původním 
počtem lůžek 1000. V osmdesátých letech 
minulého století došlo ke snižování jejich počtu, 
což vedlo ke zkvalitňování péče o nemocné. V 
současné době je v nemocnici více než pětset 
lůžek a většina oddělení je po rekonstrukci. 
Spádová oblast nemocnice je Ústecký kraj, část 
Libereckého a ze Středočeského okresy Mělník 
a Kladno.  

 Po dohodě je možno 
na specializovaná oddělení 
přijímat i pacienty z jiných 
oblastí. Nemocnice se 
nachází na hranicích 
Středočeského a Ústeckého 
kraje mezi Roudnicí nad 
Labem a Mělníkem. 

Úvod 
 Psychiatrickou rehabilitaci vnímáme jako 
soubor aktivit a opatření s cílem usnadnit přechod 
pacientů z hospitalizace do běžného života. Cílem 
péče je tedy nejen minimalizace či stabilizace 
příznaků nemoci, ale i podpora schopnosti 
nezávislého fungování doma nebo ve chráněném 
bydlení a prevence rehospitalizace. 
 Indikovanou cílovou skupinou jsou 
především pacienti s vážným duševním 
onemocněním, kteří jsou hospitalizováni 
dlouhodobě. Především tito pacienti totiž během 
dlouhého pobytu v léčebně zcela odvykli běžným 
každodenním aktivitám, zahrnujícím práci, 
sebepéči, nakupování, přípravu jídla, praní a 
společenskou zábavu. 
 
Hospitalismus jako překážka 
resocializace 
 Psychiatrická rehabilitace v určitém 
smyslu směřuje proti základním cílům a hodnotám 
léčebné péče. Ta je standardně koncipována tak, 
aby byla schopna kompletně převzít kontrolu a 
odpovědnost nad životem pacienta v situaci, kdy 

kvůli atace onemocnění tuto kontrolu sám ztrácí. 
Ve fázi stabilizace se nemocnice kromě zaléčení 
nemoci efektivně postará i o další záležitosti 
pacienta, např. finanční hospodaření, pracovní 
neschopnost, převezme na sebe zajištění 
základních aktivit jako ubytování, úklid, 
stravování. 
 Během 2. až 3. měsíce hospitalizace 
pacienti obvykle pociťují (a vypovídají), že 
„leniví“. Současně se dostavují pocity nejistoty, 
zda návrat domů zvládnou. Během následujících 
měsíců pak tento pocit mizí, přičemž pasivita, 
pocit nejistoty a neschopnosti pomalu 
chronifikují. Kontakty s lidmi ze sociálního okolí 
slábnou, rodinný či jiný sociální systém se 
adaptuje na nepřítomnost pacienta. Motivace 
k návratu klesá. Pasivita může být personálem 
oddělení vnímána jako pohodlnost nebo 
vypočítavost. Tým oddělení někdy vůči pacientovi 
začíná zaujímat nátlakový až odmítavý postoj, 
který však jitří jen další odpor pacienta – 
terapeutický vztah trpí. 
 Pacient se dostává do paradoxní situace, 
kdy sice došlo ke stabilizaci onemocnění, ale 

zároveň také k poklesu jeho kompetencí zvládat 
běžný život. Jeho stav při propuštění je možné 
přirovnat k situaci sportovce, který si vyléčil 
zranění, a rovnou se staví na start náročného 
závodu. Jeho životní situace je navíc obtížnější 
než před hospitalizací, protože jeho život mohl být  
onemocněním různým způsobem narušen (např. 
díky ztrátě práce, stigmatizaci apod.). 
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Principy práce a přístup k 
pacientovi 
 V rehabilitaci pacientů vycházíme 
z metodiky CARe. Jeden z 25 dospělých v ČR žije 
s duševním onemocněním. Pojem „zotavení“ 
znamená, že stabilizované psychiatrické 
onemocnění nemusí nutně bránit člověku, aby žil 
uspokojivý a kvalitní život ve svém běžném 
prostředí. Člověk může žít spokojený život, aniž 
by se nutně musel plně uzdravit ze své nemoci. 
Cílem je tedy pomoci lidem s psychiatrickým 
postižením, aby mohli fungovat ve svém 
prostředí, byli spokojení, a zvládali běžný život s  
co nejmenší mírou trvalé institucionální podpory. 
Péče se proto musí zaměřovat i na další domény 

kvality života než je zdraví, jako je bydlení, prác e, 
finance, vzdělávání, rodina a komunitní život. 
 Duševní nemocí trpí v ČR každý 5. nový 
žadatel o invalidní důchod. Pod pojem 
„zmocňování“ zahrnujeme posilování schopností 
pacienta zvládat svůj život mimo léčebnu, 
posilování jeho sebevědomí, navazování 
podpůrných vztahů v komunitě, jeho napojení na 
ambulantní služby. Jde o plánovitý způsob práce 
s pacientem nácvikového a motivačního typu, 
který svým cílem i prostředky přesahuje 
zdravotnický přístup, což přináší řadu překážek. 
 Posilování kompetencí pacientů, podpora 
jejich motivace a sebedůvěry, to vyžaduje 
„přítomnost“ klíčového pracovníka a 
systematickou koučovací práci v rámci 
terapeutického vztahu. Stávající organizace 
léčebné péče založená na odborné specializaci a 
velká vytíženost služeb pro takový vztah 
nevytváří potřebné předpoklady, přesto je 
nezbytné jej pacientům zajistit. 
 Z podobných důvodů je obtížné pracovat 
s pacientem „multidisciplinárně“, tedy 
v součinnosti několika profesí. Práce 
multidisciplinárního týmu je zapotřebí docílit 
navzdory nastaveným systémům a musí být 

koordinována se zaměřením na přání pacienta 
v různých doménách jeho života. 
Zmocňování pacienta při 
pobytu v léčebně 
 Psychiatrická rehabilitace se snaží 
začarovaný kruh hospitalismu narušit na několika 
úrovních zavedením nových procesů a služeb. 
Usilujeme o to, aby pracovní terapie byla cílená, 
všestranná, intenzivní a plánovitá – nejde tedy jen  
o prostou aktivizaci a využití volného času. 
Zahrnuje léčebný tělocvik, cvičnou kuchyň a 
prádelnu, individualizovanou ergoterapii a 
indikaci aktivit podle potřeba přání pacienta 
s ohledem na jeho rehabilitační cíle. Při 
zkvalitňování ergoterapeutických služeb čerpáme 
ze spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem. Výrazně jsou také 
rozšířeny aktivity psychosociální rehabilitace: 
sociální nácviky, výuková práce v internetové 
kavárně, kognitivní a metakognitivní trénink, 
účast na přednáškách s psychologickými tématy 
apod. 
 Nad běžný rámec jsou posíleny komunitní 

principy práce oddělení se zapojením většího 
počtu pacientů a se zaměřením na vytváření 
možností ovlivňovat prostředí a přebírat 
odpovědnost za různě náročné oblasti jeho 
fungování. Přizpůsobení různých aspektů 
prostředí na oddělení je v metodice CARe 
inspirováno tzv. „vitaminovým modelem“ 
prostředí podporujícího zotavení. 
 Klíčovým procesem v rehabilitační práci je 
individuální plánování, které probíhá za účasti 
pacienta a celého rehabilitačního týmu. Setkání 
probíhají pravidelně, v pozitivní atmosféře: důraz 
se klade na potvrzení úspěchů a dosažených cílů 
za minulé období, což pacienta pozitivně naladí a 
posiluje to jeho sebevědomí. Proto je také 
snadnější v druhé části schůzky společně 
stanovovat dosažitelné cíle pro další období, které  
jsou v souladu s jeho přáními a potřebami. 
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 Proces aktivizace a nácviku klade důraz 
udržování motivace pacienta a zároveň na 
důslednost a podporu ze strany personálu 
oddělení. Naprosto zásadní roli v tomto procesu 
hraje klíčová sestra, která je nositelem příběhu 
pacienta, vytváří a udržuje s ním terapeutický 
vztah a přijímá roli kouče při dosahování jeho 
rehabilitačních cílů. 
 
Multidisciplinární přístup a 
propouštění pacienta 
 Klíčové sestry se postupně vzdělávají 
v metodice CARe a stávají se hlavním garantem 
plánovité a individuální práce s pacientem. 
V duchu celostního přístupu mají k dispozici 
multidisciplinární tým, který zahrnuje lékaře, 
psychologa, sociální sestru, ergoterapeuta a jehož 
širší součástí je supervizor týmu a lektor CARe. 
Součinnost profesí umožňuje pracovat 
v přiměřeném souladu, vyváženě pacienta 
zatěžovat a soustředit se na aktuální priority. 
Multidisciplinární přístup zahrnuje také spolupráci  
s pracovníky komunitních služeb při postupném 
předávání do komunitní péče  
  

Foto z Cest za oponu II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v procesu propouštění pacienta, popř. 
s ambulantním psychiatrem.  
 Proces navazování nového terapeutického 
vztahu je snazší, probíhá-li v úzké spolupráci 
zdravotnických a komunitních pracovníků. Ti 
mají v prostorách PNHoB k dispozici terapeutické 
místnosti, které mohou využívat pro klidný 
rozhovor s pacientem v soukromí. Nemocnice je 
pro ně zcela „prostupná“: na pravidelných 
setkáních jsou informováni o potenciálních 
klientech z řad hospitalizovaných pacientů a 
mohou kontaktovat přímo jednotlivá oddělení a 
domlouvat se sestrami setkání s pacienty. 
 Další výhodou zavádění metodiky CARe v 
PNHoB je, že nabízí společný jazyk a nástroje pro 
zdravotnické i komunitní pracovníky, takže 
pacienti nejsou zatěžování rozdílným přístupem a 
metodami. Do budoucna se navíc nabízí možnost 
ještě užší spolupráce, a to především mezi 
klíčovými pracovníky obou zařízení. Spolupráce 
je také výhodná pro možnost katamnestického 
sledování pacientů a evaluaci efektivity 
rehabilitační péče. 

Mgr. Petr Ptáček 
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Kniha rozhovorů Marie Těthalové 
s Martinem Hollým 

 

 Psychiatrie hovorovou řečí aneb 

psychiatrie v příbězích, i tak by se dala nazvat 

kniha rozhovorů Marie Těthalové s předním 

hybatelem české psychiatrie, současným ředitelem 

Bohnické psychiatrické nemocnice a mužem, 

který se významně zasazuje v reformě 

psychiatrické péče, MUDr. Martinem Hollým. 

Nejde o odbornou publikaci, ale o poutavé 

vyprávění o zákoutích lidské duše, obzvláště 

o stavech, kdy křehký svět duševního zdraví se 

zatemňuje a ocitá na šikmé ploše. 

 Je určena širokému spektru čtenářů, 

které problematika psychiatrie zajímá. Může 

být návodem třeba pro příbuzné lidí s 

duševní nemocí. 

V úvodu se Martin Hollý vrací ke svým 

kořenům, dává nahlédnout do pozadí, které 

ho formovalo. Nepochybně důležitým 

profesním vzorem byl pro něj otec, rovněž 

psychiatr. Tvarovalo ho dětství 

v bezprostředním sousedství Psychiatrické 

léčebny ve slovenských Hronovcích, kde 

jeho otec svého času řediteloval. Tedy dotek 

se světem duševních poruch od dětství. 

 Kniha dále prochází spektrem 

nejčastějších duševních poruch: úzkostmi, 

depresemi, demencemi, psychózami včetně 

schizofrenie, sexuálními poruchami. Seznamuje 

s oborem lékařské sexuologie. Nahlíží i 

do systému psychiatrické péče a do její aktuálně 

probíhající reformy. Jedním z cílů rozhovorů je 

odtabuizování tématu psychiatrie. Je mapováním 

současného stavu péče o duševně nemocné. 

Pohled to není idealizující ani katastrofizující, 

stojí reálně nohama na zemi. 

 Sympatické je, že odpovědi nejsou 

kategorické, je za nimi odvaha přiznat, že na 

některé otázky neexistují černobílé odpovědi, 

autor si v nich nepřivlastňuje "patent na pravdu", 

nebojí se skutečnosti, že v některých ohledech z 

něj mluví "konzervativní táta". Otevřeně dává 

najevo svůj příklon k tradičním hodnotám, ale 

neuzavírá se, naopak, otevírá dveře dokořán 

svěžímu vanutí "na vlnách psychiatrických vod". 

V každém případě z knihy číší laskavá moudrost a 

letitá zkušenost. 

 Kniha je koncipovaná jako rozhovor, není 

samozřejmostí umět se vhodně ptát, klást otázky 

se širokým vhledem do problematiky a udržovat 

nit hovoru napnutou právě tak, aby byla čtivá i 

pro nezasvěcené a lidi psychiatrickému prostředí 

vzdálenější. Marii Těthalové se to tady povedlo. 

 Pokud se Vám zdá, že by Vás kniha mohla 

zaujmout, tak pro ilustraci drobná ukázka: "Lidé 

trpící schizofrenii byli jakýmisi katalyzátory 

změn. Byl to jedinec, který byl schopen udělat 

bláznivý čin, odejít do jiného údolí a přesvědčit k  

tomu dvěstěčlennou tlupu". 

 A na závěr dobrá zpráva pro ty, kteří ostří 

psychické nemoci zažívají na vlastní kůži, resp. 

duši. Moudro tradované mezigeneračně ústním 

podáním zní i z pera 

renomovaného psychiatra: 

"Mezi genialitou a 

bláznovstvím je tenká 

hranice". 

Příjemné čtení. 

MUDr. Kristina Klásková 

 

Název knihy:  

O duši a sexu 
 

Autor:  

Martin Hollý 

Marie Těthalová 

 
 

 Vtípky doktora Tatarka 
Doktor se ptá: "Sestři, odebrala jste pacientovi 
krev?"  "Ano pane doktore,ale měl ji jen 6 litrů"  
   

Pacient si stěžuje: "Pane doktore já hrozně trpím, 

mám ztrátu paměti."  

Doktor: "A jak dlouho to máte?"  

Pacient: "Co jako? A kdo vlastně jste vy?"  
 

Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku? Trčí z ní 
knot. 
 

Otec říká nastávajícímu zeti: "Nejmladší dcera 

dostane věno 1 milion, prostřední 2 miliony a 

nejstarší 3 miliony korun."  

Nastávající zeť: "A neračte mít ještě nějakou 

starší?" 
 

Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku." 
Tmavovláska: " Zajímavé, mně se to dostalo jen 
do vlasů." 
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Reportáž z b-lázeňského klubového 
hudebního odpoledne 

(očima pacienta stanice 17BC☺) 
  
 Vše začalo rozvěšováním pestrobarevných 
fáborků na stromy a keře v okolí hlediště i pódia 
za vydatné podpory odpoledního sluníčka i celé 
řady blázeňských hostů. 
 Naše akcička pobíhala ve čtvrtek 
22.6.2017, což jsem měl nejspíše napsat hned 
zpočátku, tolerantnější čtenáři mi to snad 
prominou. 
 Po fáborcích následovalo sestavení malého 
hlediště z laviček blázeňského parku 
a několika židlí a dek a taky plátěných přístřešků 
pro muzikanty, bufet a taky grilu pro špekáčky. 
 6 diváků, jejichž jména na základě zákona 
Sbírky zákonů O anonymitě nebudu zveřejňovat, 
čekalo nedočkavě před prázdným pódiem na 
příjezd slavných kapel přibližně od 14ti hodin, 
18ti minut a 23 vteřin. 
 Ve 14.25 jeden z diváků, přesněji divačka, 
snědla sedmikrásku a zapila několika hlty nevím 
čeho. Pak se posadila mezi ostatní. Jak se zdá, 
Rivoš asi zaúřadoval jak u ní, tak u mě, při psaní 
tohoto článku, jinak si nedokážu vyložit, kde se ve  
mě vzala snaha o humor, to se mi nestalo už 
několik let! 

 Co následovalo dalších asi 24min a 54sec 
nevím, protože jsem si šel udělat do kuchyně 17C 
okurkový salát na svačinku, když tu se ke mě 
přidala ještě jedna spolublázenkyně se svou 
okurkou a tak jsme nechtěně nadělali chutě 
několika dalším oddělením, protože prý okurky 
byly cítit z našeho patra až do přízemí. 

 Mezi tím se lavičky s fanoušky 
vyprázdnily (až na jednoho nejmenovaného Pavla) 
a dotyčné osoby se rozložily na připravené deky 
na trávníku, zmožené sluncem a vodou z 
kohoutku. 
 Asi ve čtvrt na čtyři přijeli předskokani 
ANIMA BAND a začali trénovat své skoky. 
 Protože paní od špekáčků někam odběhla, 
tak když už mě chytla pro mě zcela ojedinělá 
spisovatelská slina (to asi ten Rivotril), tak jsem 
psaní raději na chvíli odložil a zašel na pokec s 
výše nejmenovanými. 
  V 15:24:02 přijel vozík se zásobami ze 
stanice 1 pro bufet za zvuku předskokanské  písně 
"Cesto má,veď mě dál", prezentované zatím 
nanečisto. 
 Pak se kytarista skokanů snažil lépe 
ukotvit plátěný přístřešek pro muzikanty, aby   
s ním ve zvedajícím se větru neodletěl - kdo by 
pak předskakoval? 
 V 15:45 začal pán v kalhotách zvaných 
kraťasy montovat svou aparaturu během stále se 
zvedajícího počtu diváků mně neznámého 
původu, odhaduju, že pocházeli z PNO, a stejně 
tak jejích přátel. 

 15:50 : Paní špekáčková začala rovnat své 
párky na zahradní gril, tedy párky s rafinovanou 
přezdívkou Špekáčky, kterou jste si mohli přečíst 
na nedaleké ceduli a to i s cenou 20,-Kč. Zatím 
množství sedících, stojících i ležících diváků 
neustále rostlo a rostlo, až se zdálo, že se jeho růst 
nikdy nezastaví. 
 Rostl také počet zájemců o "špekáčky", 
které ne a ne si dát říct, aby se už upekly, možná 
proto, že se nenašel než jeden ochotný grilník, 
nestíhající pečovat o 2 grily najednou.     
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 Asi v 16:00:04 (tedy s malým zpožděním) 
zahrál úvodní pohodovku Kraťasák, kterého 
vzápětí jedna ze dvou moderátorek 
představila. Jméno jsem  ihned zapomněl, pokud 
někomu slouží lépe paměť než mně, ať si to jméno 
doplní zde:______________________ . 
 Za malý moment po úvodním přivítání 
diváků a otevření celé akce zahrál ANIMA 
BAND, akusticky nedefinovatelného country-
folk-trampského stylu, první píseň mě už 
neznámého názvu (tak to dopadá, když má psát 
reportáž někdo s výpadky paměti a soustředění, 
přestože zápisky tvoří přímo na místě a 
simultánně s programem), jen vím, že byla od 
bratrů Nedvědů o tom, že život smysl má (pokud 
to ovšem nebyla až píseň druhá). Následovala 
řada písní od nejrůznějších autorů, snad s 
výjimkou za zmínku nestojících skladatelů jako 
Beethoven a Johann Sebastian Bach. 
 Atmosféra byla naprosto pohodová, hudba 
nepříliš hlasitá, takže se lidi mohli v klidu bavit  a 
v pauzách i tleskat. 
 Ty párky mi za zády dost voněly, ale nic 
naplat, musel jsem psát, s povzdechem, že 
reportér těžký život má. Produkci Anima Band 
zakončil nějakou písní Karla Kryla, snad "Co mě 
čeká a nemine", lépe řečeno - či napsáno - chtěl 
zakončit, neboť byl přinucen k přídavku  tisíců 
mil. Následovala "Bílá jako voda" našeho 
Kraťasáka souběžně s demontáží aparatury 
ANIMY. Toulavá, Ovace pro M, a My máme rádi 
víno je jen několik názvů z jeho  repertoáru. 
 Kolem 17.hodiny se začala vybalovat 
kapela, zlatý hřebík programu, Michal Tučný 
Revival Band za zvuku nám již známého 
Kraťasák Bandu, tedy bandu jednoho bandíka. 
 17.45: Tučný Band odstartoval perfektní 

vypalovačkou. Profi zvuk, profi zpěv, stejně tak 
nástrojová sóla i rytmika. Kapela hned zvedla lidi 
z publika k tanci - no prostě báječný zážitek z 
báječné hudby.Rovnou, tady rovnou, Starého psa 
novým kouskům nenaučíš, Fidlej celej den, Ještě 
dlouhou cestu mám, U nebeských bran, celá 
plejáda super hitů Michala, včetně závěrečné 
písně odpoledne - Báječná ženská - byla fakt 
úžasná. Úsměvy, podávání rukou, přání, objímání, 
loučení, pozdravy, balení dek, uklízení židlí a 
stolů, první nesmělé krákání vran, vyplašených 
nezvyklým zpěvem z jiné než zvířecí říše, 
odstrojení ozdobených stromů, úklid kbelíku na 
17B, laviček, skládání aparatury a podia, pytle s 
odpadky, rozlomení okouzlující tabule 
"Špekáčky", nalezení 50,-Kč v klobouku na 
podporu akce, poslední občerstvení muzikantů 
před odjezdem snad Dobrou vodou, poslední 
cigareta, hrnky po muzikantech a plátěné 
přístřešky (zůstaly do rána na svém místě, pokud 
si je nepřivlastnil vítr). Nashledanou a odjezd.  
 Sedím tu už sám na lavičce, někde tam za 
mraky zapadá slunce a  ten krásný , krásný 
havraní zpěv všude kolem mě opět nezadržitelně 
nabírá na  své obvyklé intenzitě. Spontánní 
reportáž od reportéra sepsal simultánně níže 
nejmenovaný a právě se léčící nespontánní 
pacient, jehož zašlapaná přirozenost se pomalu ale 
jistě dere z nekonečných hlubin do vyšších pater 
jeho tajuplného nitra. Originální rukopis byl 
napsán z nezadržitelného gejzíru myšlenek  levou 
rukou na třech listech kancelářského papíru  
formátu A4, gramáže 400g, kuličkovým perem 
značky Venturio, typ Easy, další informace si 
může zvídavý čtenář vyhledat na www.easy-
stationery.com. Zápis byl realizován dne 
22.06.2017 v období mezi 13:21:43,30 a 
18:49:12,57. Originál je uložen v Národním 
muzeu v Praze, otvírací doba: trvale uzavřeno pro 
generální rekonstrukci. Digitální přepis byl 
proveden pětihodinovým soubojem s osobním 
počítačem značky No Name s procesorem AMD 
Sempron 2600+, 1,6 GHz, 1 G RAM v textovém 
editoru WordPad, běžícím na platformě Windows 
XP Home Edition, service pack 3 dne 23.06.2017 
s posledním úhozem ve 21:11:19 SEČ v PNO. 
 

 Ing. Arch. Milan Chovančík 
 

Veškerá autorská práva nevyhrazena.  
No Copyright 2017, ISBN M1497- D648 752 
Cena  -1,12-Kč, splatno autorem každému čtenáři. 
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Najlepší výživový poradca 

naše telo 
 

     O zdravom stravovaní je toho napísaného 
mnoho. Všade je plno odborníkov na zdravú 
výživu. Jeden káže, že najlepšie je byť 
vegetariánom, druhý naopak dáva na piedestál 
mäso a kvalitné živočíšne tuky. Iní by sa nechali 
ukrižovať za raw- tzv. surovú stravu. A všetci 
majú svoje argumenty podložené najnovšími 
vedeckými štúdiami. Jeden aby sa z toho zbláznil. 
Alebo prešiel na bretriánstvo, to znamená, že 
radšej nejesť vôbec nič. 
     Tento príspevok však nebude o tom čo jesť a 
čo nejesť. Nebude ani o tom, čo je najzdravšia 
strava. Nebude ani o chudnutí. Ani o vitamínoch, 
mineráloch a stopových prvkoch. Preto ak vás 
zaujímajú tieto témy, radšej zájdite do 
kníhkupectva alebo si vyhľadajtě na internete 
najnovšiu superzdravú diétu.  

      A o čom teda budeme společně uvažovať? 
Troška si zafilozofujeme o jedle. Čo to je jedlo. 
Ako k nemu pristupovať a ako súvisí to, čo jeme 
s tým, ako sa máme a čo cítime. A hlavne, ako sa 
vyznať v záplave infomácií o zdravej výžive a ako 
zistit, čo je pre mňa optimálne.  
    Nenadarmo sa povie sto ľudí , sto chutí. Platí to 
totiž aj doslovne. Naozaj platí, že pre niekoho je 
najlepsie byť vegetarán, iný by naopak bez mäsa 
strádal, a ďalší by mal veľké problémy s trávením, 
keby nejedol kvantá surovej zeleniny a ovocia. 
Ale čo teda s tým? Kto mi určí čo je pre mňa 
najlepšie? Kto mi poradí? A čo ak po polroku 
jednej diéty zistím, že iná je snáď ešte zdravšia, 
ešte vedeckejšia a ešte modernejšia? Ako je 
možné, že človek, koruna tvorstva a snáď jeden 
z najinteligentnejších živočíchov, nevie čo má 
jesť? Ba čo viac, je to, čo mu celkom zreteľne 
škodí. A pritom menej inteligentné divé tvory si 

dokážu nájst v prostredí práve to, čo potrebujú a 
ak náhodou zjedia niečo škodlivé, pravdepodobne 
sa toho už nikdy viac nedotknú.  
Odpoveď je celkom jednoduchá. Leží v našom 
tele. To je najvyšia autorita toho, čo je pre nás 
dobré a čo nie. Bohužial sme sa za roky nášho 
života, naučili nedôverovať pocitom v našom tele, 
ale vonkajším autoritám. Či už to boli učitelia, 
ktorí nás presviedčali, že je pre nás lepšie sedieť 
na zadku a sústrediť sa na vyučovanie ako na 
jasné signály nášho tela, ktoré sa potrebovalo 
hýbať a motoricky rozvíjať. Alebo vedomosti, 
ktoré nás naučili, že je zdravé jesť raňajky, obed a 
večeru, namiesto toho, aby sme počúvali hlad, 
ktorý nám s presnosťou dáva najavo kedy jesť a 
kedy nie. Bohužial, všetko toto sme sa od malička 
odnaučili a preto teraz pátráme a hľadáme nové 
autority, aby sme vôbec vedeli kedy a čo máme 
jesť.  
      Ale nič nie je stratené. Stačí ak člověk prinesie 
trocha viac uvedomenia do toho, čo robí a 
výsledky sa dostavia. Skúste si čo najviac 
uvedomiť skúsenosť z každého jedla. Nechať si na 
to priestor. Nepozerať napríklad pri jedení 
televíziu. A ani po jedle. Zistite, čo sa vám dobre 
trávi alebo naopak, vám sedí v žalúdku celý deň. 
A vôbec nejde o to začat jesť len zdravé jedlá. 
Treba si naplno uvedomit skúsenosť aj z tých 
nejhorších a najnekvalitnejších jedál, ktoré si 
máme vo zvyku dopriatať. Uvedomiť si akú 
potrebu v nás zapĺňajú. Čo dobrého nám 
prinášajú. Zo začiatku to ide ťažšie, ale postupne 
zistíte, že veľmi dobre viete (fyzicky cítite) čo je 
pre vás tá správna strava. To je prvý krok. 
Uvedomenie. V ďalšom diely si povieme čo s tým 
ďalej. Ako napríklad súvisi naša mikroflóra 
so psychikou a aké sú benefity občasného 
hladovania.  

MUDr. Ondrej Žiak 
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 Paní Dana Mičolová, která pracuje v 

Iskérce v Rožnově pod Radhoštěm, nám 

pravidelně přispívá do časopisu Posel svými 

zajímavými rozhovory.  

 Přečtěte si rozhovor paní Mičolové s paní 

Markétou Dohnalovou, mladou ženou, která se po 

zkušenosti s duševním onemocněním rozhodla 

sepsat svůj příběh. 

                                                      Ivana Džemlová 

 

Osobní zkušeností 

pomáhat dalším 
 V roce 2016 jsem měla možnost být na 
autorském čtení paní Markéty Dohnalové píšící 
autobiografické knihy pod pseudonymem 
Michaela Malá. 
 Jedná se o mladou ženu, která si prošla 
nelehkým osudem. Prožila závažné duševní 
onemocnění s několikanásobnou hospitalizací. 
Vše zlé se v dobré obrátilo. Tato žena začala psát 
a život ji tak postupně naplňoval. Jak dalece se 
posunula, zjistíte díky rozhovoru, který jsem s ní 
uskutečnila. Markéta Dohnalová také pomáhá 
svým klientům v organizaci Práh jižní Morava s 
obdobným onemocněním. Má řadu plánů a snů. Je 
motivací pro ostatní. 

 

Jak a kdy jste onemocněla?                    
 První příznaky se přihlásily už na 
gymnáziu. Zraková a sluchová halucinace anděla, 
který si se mnou povídal, ale to bylo vše. Mé 
všední dny středoškolačky to nijak nenarušovalo, 
jen jsem byla spíš takový samotář, nechodila jsem 
na diskotéky, nechodila jsem s klukama, stačila mi 
společnost anděla a našich psů. Skutečné 
příznaky, kdy to na mě už bylo vidět, se projevily 
ve čtvrtém ročníku na VUT Fast, obor geodézie a 
kartografie. Byla jsem po rozchodu se svým 
spolužákem a rozhodla jsem se, že se sama stanu 
andělem. Zhubla jsem na 45 kilo a nechala se 
ostříhat téměř dohola. Diagnóza zněla mentální 
anorexie, poté atypická bulimie, že však za tím 
vším vězí stále víc a víc rozjíždějící se paranoidní 
schizofrenie, to ještě ani lékaři netušili.  
 Propukla naplno po získání titulu inženýr, 
kdy jsem se pokoušela pracovat. Pocity 
odposlouchávání, pronásledování, vyvolenosti 
spasit svět, schopnosti telepatie, přenosu energie 
na dálku, napojení na kosmickou energii, 

zašifrované vzkazy v rádiu, televizi, denním tisku, 
… až jsem skončila na psychotickém oddělení PN 
Brno, kde diagnóza paranoidní schizofrenie 
poprvé zazněla. To bylo v roce 2003. Strávila 
jsem na psychiatrii rok a v roce 2004 jsem dostala 
plný invalidní důchod. 
  
Můžete nám sdělit nejsilnější zážitek z nemoci, 

který Vás vyděsil/překvapil? 
 Byl to zážitek z doby, kdy jsem v Brně 
střídala zaměstnání a tou dobou jsem zrovna 
pracovala v jedné geodetické firmě, kde jsem 
dělala geometrické plány. Ráno jsem přišla do 
práce, v kanceláři jsem si pustila rádio a šla si do 
kuchyňky na chodbě uvařit kávu. Vracela jsem se 
do kanceláře, na chodbě jsem uklouzla a trocha 
kávy se rozlila na zem. Vešla jsem do kanceláře a 
z rádia hovořil moderátor, že jeho kolegyně šla po 
chodbě, uklouzla a vylila kafe na zem. Propadla 
jsem panice. Vždyť to mluví o mně!  
 Začala jsem se rozhlížet, kde jsou ony 
kamery, kterými mě sledují a s panikou jsem 
z práce utekla. Do firmy už jsem se nevrátila a 
našla si jinou práci. Podobné zážitky mě tenkrát 
provázely docela často a tak jsem za dva roky 
vystřídala sedm zaměstnání. Pak už přišla výše 
zmiňovaná hospitalizace a invalidizace. 
  
Kdy na Vás přišla myšlenka, že budete psát 

svou první knihu Homo psychoticus? 
 Dlouhou dobu jsem si psala deníky. 
Prakticky celých devět let, co jsem chodila od 
roku 1999 na psychoanalytickou terapii. Byla to 
má forma komunikace s psychoterapeutem, ale i 
sama se sebou. Ale pak mě to přestalo bavit. Bylo 
se v depresi. Všechno mi připadalo zbytečné, 
propadala jsem pocitům zmaru, přežívala jsem ze 
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dne na den, neviděla jsem žádnou svoji 
budoucnost.  
 Když jsem začala bydlet v roce 2009 se 
svým přítelem v Brně, vyměnila jsem jak 
psychiatra, tak psychoterapeuta, což byl jeden 
lékař v jedné osobě.  
 Psychiatr s psychoterapeutickým výcvikem 
v Rogersovské terapii. Obrovsky lidský člověk. 
Měl vlídný hlas, nádherné oči a sálala z něj láska 
k lidem. Zároveň jsem si již nějakou dobu psala  
e-maily s jiným lékařem, z Prahy. Začala jsem 
svůj životní příběh zpracovávat jinak, než 
v předchozí psychoanalytické psychoterapii. 
Najednou jsem měla potřebu svůj život nějak 
převyprávět. Tak jsem ho začala psát v podobě 
knihy, kterou jsem posílala přes e-maily onomu 
lékaři z Prahy a zároveň se posouvala kupředu 
díky psychoterapii s mým psychiatrem. To byl rok 
2011.  
 Tak jak postupovala psychoterapie, 
pokračovala jsem v psaní knihy. Vyrovnala jsem 
se s minulostí a zároveň jsem zaznamenávala 
psychotickou přítomnost. Knihu jsem psala tři 
roky. Měla několik podob a já jsem první rok 
hledala svůj styl psaní. První verze obsahovaly i 
mé básně, ty jsem potom dala pryč, protože to prý 
při čtení prý rušilo a čtenáři mé první knihy je 
přeskakovali. Kdo byli ti čtenáři? Pan doktor 
z Prahy a můj přítel. Neustále mi oba dva říkali 
své připomínky, třeba ať to nepíši jako kazuistiku, 
ale jako příběh, který někomu vyprávím. Kniha 
končí přijetím na dálkové studium FSS MU obor 
sociální práce.  
  
Co jste musela podniknout pro to, aby jste se 

stala peer pracovníkem? 
 V Brně jsem pracovala ve sdružení Práh 
(dnes organizace Práh jižní Morava) v tréninkové 
kavárně za barem jako číšnice. Poté, co jsem byla 
ženou v domácnosti, jsem potřebovala být mezi 
lidmi. Moc se mi tam líbilo a mám odtud pár 
dobrých kamarádů. Vydrželo mi to téměř tři roky. 
Pak jsem se rozhodla studovat a práci jsem 
ukončila. Měla jsem pocit, že obojí bych 
nezvládala. Studovala jsem sociální práci a doma 
se starala o těžce nemocnou přítelovu maminku. 
Uplynuly dva roky, kdy jsem studia mockrát 
chtěla nechat. Bylo to ze začátku velmi těžké.  
 FSS je náročná škola. Po druhém ročníku, 
začátkem prázdnin má nastávající tchýně zemřela 

a já měla najednou spoustu volného času. Přišla 
nabídka na konkurz peer pracovníka v terénním 
týmu Prahu, kde jsem dřív byla jako klientka. 
Dodala jsem si odvahu a na konkurz šla. Vybrali 
mě. Vlastně stačila má diagnóza, poměrně 
stabilizovaný stav, studium sociální práce bylo asi  
také plus, má schopnost sdílet svůj životní příběh,  
nastoupila jsem k prvnímu srpnu 2016 a pracuji na 
této pozici dosud.  
 Ve skvělém terénním týmu, kde jsou 
zastoupeni sociální pracovníci, psychologové, 
psychiatrické sestry, peer konzultanti a máme 
jednu psychiatričku, která řeší vážnější případy.  
  

Kdy a proč jste začala psát?               
 Psaní pro mě vždycky bylo katarzí. Od 
doby, co jsem si psala deníky. Taková autoterapie. 
Pak vyšla má první kniha a já začala psát druhý 
díl, který je o studiu, o intenzivní individuální 
psychoterapii, o mém životě, názorech na vše 
možné, o mých pocitech. Už jako o spisovatelce o 
mně jedna redaktorka napsala článek a staly jsme 
se přáteli na facebooku.  
 Po dvou letech vyšla má druhá kniha. A 
ona redaktorka, Dagmar Edith Holá, mě oslovila, 
zda bych nechtěla psát do jejího nově založeného 
časopisu o problematice duševního zdraví a 
nemoci. Vznikla rubrika Diagnóza duše a do té 
přispívám dvěma články týdně. Najednou mám 
možnost oslovovat zajímavé lidi z celé ČR a psát 
s nimi rozhovory. To mě strašně baví. 
  
Kde všude publikujete? 
 Své články publikuji pouze v tomto 
jediném internetovém časopise – jde o ATYP 
magazín, který byl původně zaměřen pouze na lidi 
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s autismem a ADHD. Já jsem tam vnesla duševní 
problematiku. Jinam články nepíši. Jsem teď ve 
dvojí roli. Já sama coby redaktorka oslovuji lidi a  
píši o nich články a ta druhá role je, že zase jiní  
redaktoři oslovují mě, zda by se mnou nemohli 
napsat rozhovor, jako teď Vy.  
 Už o mně byly rozhovory v Jihlavských 
listech, Horáckých novinách, v Metru, v novinách 
5+2, v časopise Meduňka, Vlasta, teď je článek 
v Psychologii Dnes, …  
  
Do jakých projektů jste se zapojila a proč? 
 Ve své práci v organizaci PRÁH JIŽNÍ 
MORAVA se zapojuji do destigmatizačních akcí 
ve spolupráci s projektem PSYCHOBRANÍ. Jde o 
přednášky pro veřejnost, policii, záchrannou 
službu, zdravotní sestry. Duben je v Brně 
měsícem bláznovství a to je asi nejvíce různých 
akcí. Na podzim pak týdny duševního zdraví. 
 Zapojila jsem se do plánované kampaně, 
kterou chystá od září spustit NUDZ 
celorepublikově. Opět jde o destigmatizaci. Sama 
jsem moc zvědavá, co všechno v tom bude? 
S přítelem jsme se zapojili oba dva. On má 
manažerské schopnosti a já mám spoustu nápadů, 
a což je důležité, většinou mě napadne cesta, jak 
to dotáhnout do konce. Baví mě jednat s lidmi, 
baví mě před ně předstoupit, aby viděli, že člověk 
se schizofrenií není vraždící monstrum, ale 
obyčejná ženská. Plánujeme s přítelem, že to 
pořádně rozjedeme na celé jižní Moravě. 
  
Jak Vás v životě posunuly? 
 Zbavila jsem se díky vystupování před 
lidmi sebe-stigmatizace. Přestala jsem se za svou 
nemoc stydět. Vykládám lidem otevřeně svůj 
příběh a odpovídám na jejich dotazy. Občas o mně 
vyjde v nějakém tištěném médiu článek, občas 
dělám rozhovory pro rádia, zvykám si na to, že 
lidé, i díky mým knihám, budou znát moji 
diagnózu, prostě rozhodla jsem se jít s kůží na trh, 
protože věřím, že to duševně nemocným lidem 
pomůže. Že zjistí, že v tom nejsou sami a že není 
důvod takový život vzdávat. Chci lidem dodávat 
naději. Dá se pracovat, studovat, mít partnerský 
život, své koníčky a záliby, přátelé, … 
  
Jakou máte vizi do budoucna? 
 Dostudovat FSS MU obor sociální práce 
na bakaláře a pokračovat v magisterském studiu, 

dál pracovat jako peer konzultantka v Práh jižní 
Morava, vdát se za svého přítele, dopsat a vydat 
svou třetí knihu, aktivně vystupovat v programu 
destigmatizace a díky psychoterapii se posunout 
osobnostně zase trochu dál. Od ledna tohoto roku 
mám opět novou psychoterapeutku, tentokrát 
ženu. Jde o Gestalt terapii a pro mě je to zase 
zcela nové.  
 Jednak psychoterapeutický způsob a 
jednak to, že psychoterapeutem není muž, ale 
žena. To je pro mě obrovská změna a ukazuje mi 
to zase něco jiného, co jsem předtím nevěděla. Jak 
se vztahuji k ženám, jak s nimi komunikuji, co od 
nich čekám, no, učím se. Psychoterapii bych 
duševně nemocným lidem velmi doporučila. 
Jednou budu sama se sebou spokojená, možná, 
budu sebevědomější, prostě o sobě nebudu pořád 
tak pochybovat.  
  
Co říkáte na reformu psychiatrické péče? 
 Plány reformy jsou skvělé. Plně se s nimi 
ztotožňuji. Je to ale běh na dlouhou trať. Bude 
potřeba zapojit hodně odborníků, které dnes třeba 
nemáme. Je nedostatek psychiatrických sester, 
sociálních pracovníků, psychologů, kteří by 
pracovali na pojišťovnu, jako každá věc – bude to 
o lidech. Ale věřím, že se to povede. Líbí se mi, že 
moderní psychiatrie přesouvá svou působnost a 
péči o pacienta do jeho normálního, domácího 
prostředí. Že vznikají terénní týmy, že vznikají 
chráněná bydlení, chráněná pracovní místa, 
sociální rozměr psychiatrie.  I samotná reforma 
v sobě zahrnuje destigmatizaci duševně 
nemocných i samotného oboru psychiatrie. Je 
potřeba změnit pohled většinové společnosti na 
psychická onemocnění, protože některých stále 
přibývá a lidé by se neměli bát či stydět vyhledat 
odborníka. Žijeme v hektickém a stresujícím světě 
a veliká část populace to už nezvládá. Někteří lidé  
začínají nahrazovat konzumní styl života spíše 
duchovním a to je, myslím si, správná cesta.  

 

Děkuji za rozhovor. Dana Mičolová 

 

Dne 20. 11. 2017 jsme měli možnost poznat 

autorku osobně na autorském čtení jejich knih v 

psychiatrické nemocnici. Bylo to pro mnohé 

inspirativní setkání a touto cestou velmi děkujeme 

za ochotu a otevřenost. 

Pozn. Redakční rada    
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Pohádka pro děti i dospělé, Léta Páně 11.11.2014 

 
 Bylo, nebylo…. 
 Povím vám jeden kouzelný příběh, který se 
opravdu stal.  
 V jedné malé vesnici, před padesáti léty, se 
starším rodičům narodila kouzelná dvojčátka. Dali 
jim jména Jiřinka a Alenka. Ptáte se, proč 
kouzelná? Maminka si je přivezla z porodnice na 
Štědrý den v pravé poledne. Tatínek se na 
dvojčátka usmál a řekl:“Tohle jsou dva 
nejkrásnější dárky, jaké jsem v životě dostal. 
Maminko, děkuji.“ 
 Abyste tomu rozuměli, doma už měli pět 
synů a tři dcery. S kouzelnými dvojčátky jich bylo 
rovných deset. 
 Maminka uložila dvojčátka do kolébky 
v kuchyni. Osm dětí obklopilo kolébku. Dvojčátka 
hladily po vláskách, po tvářičkách a po 
malinkatých prstíčkách. Nejmladší Daliborek se 
maminky zeptal: “Můžeme si je nechat? Jsou moc 
krásná a hodná.“  
 Maminka se usmála a odpověděla: “Ano, 
děti, jsou naše, dávejte jim svou lásku.“ 
 Láska v domečku nikdy nechyběla. 
 Děti si myslely, že jim dvojčátka přinesl 
Ježíšek, protože byly moc hodné. 
 Později odpoledne se děti teple oblékly, a 
šly ven. Venku bylo bílo. Sníh se sypal z nebíčka. 
Děti si lehly do hebkého sněhu. Ručičkama 
mávaly nahoru a dolů. Potom se opatrně postavily. 
V třpytivém sněhu po nich zůstali andělíčkové. 
Děti se vrátily do domečku. Ve velké kuchyni 
bylo teploučko. Vonělo tam jehličí a na plotně 
purpura. Na velkém prostřeném stole vonělo 
cukroví, ovoce a vánoční omáčka. Děti si sedly ke 
stolu. Maminka přinesla hrachovou polévku, 
smaženého kapra a bramborový salát. Všichni se 
vzali za ruce a pomodlili Otčenáš. Potom se pustili 
do jídla. To bylo dobrot! Po jídle si rozkrajovali 
jablíčka a loupali ořechy. Všechna jablíčka měla 
uvnitř krásnou hvězdičku. Ze skořápek ořechů si 
udělali lodičky. Doprostřed skořápky dali malou 
svíčku. Svíčky opatrně zapálili. V dětské vaničce 
si lodičky pouštěli. Nakonec v lavoru lili olovo. 
To bylo radosti! 
 Maminka zapálila svíčky na velkém 
stromečku. Tatínek zazvonil na velký stříbrný  

 
zvoneček. Děti zpozorněly a utišily se. Sedly si na 
podlahu ke stromečku. Dvojčátka měla kolébku u 
stromečku a také se dívala. Maminka ještě 
zapálila prskavky. Svíčky a prskavky se odrážely 
v dětských očičkách. Byl to kouzelný okamžik. 
Děti začaly být netrpělivé. Čekaly, jaké dárečky 
jim Ježíšek přinesl. Dárečky byly zabalené ve 
fialovém papíru, na kterém byli zlatí andělíčci. 
Nejstarší Janička rozdávala dárky mladším 
sourozencům. Milošek dostal nové zimní boty. 

Karlíček pletenou čepici a rukavičky. Pepíček 
stavebnici Merkur. Mirečka dostala krásné 
červené korálky, Vládíček plechového bubeníka. 
Boženka si rozbalila panenku se zlatými vlásky. 
Nejmladší Daliborek dostal žlutého kačera na 
provázku. Děti byly šťastné. Každé dostalo dárek, 
který si nejvíc přálo. Ptáte se, co dostala Janička? 
Dostala ten největší dárek. Uvnitř našla krásný 
červený kabátek s dřevěnými knoflíky.  
Maminka začala zpívat koledy něžným, tichým 
hlasem. Děti se k ní postupně přidávaly. 
 Později večer si klekly u svých postýlek a 
sepjaly ručičky. Potichoučku se modlily:“  

Milan Farný 
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Andělíčku, můj strážničku, opatruj mi mou 
dušičku. Opatruj ji ve dne, v noci, aby byla všem 
ku pomoci.“ Potom se zachumlaly do peřin. 
Maminka s tatínkem je postupně všechny políbili. 
Popřáli jim klidnou a dobrou noc. S pocitem 
velkého štěstí děti usínaly. V dálce byly slyšet, 
kostelní zvony. Zvaly na půlnoční mši. Všechny 
děti už spinkaly. Zdálo se jim o Ježíškovi, o 
kouzelných dvojčátkách a zlatých andělíčcích. 
 Za rozkvetlými okny svítil velký měsíc. I 
hvězdičky na nebi zářily. Na zemi se třpytil sníh. 
Vypadalo to, že tisíce malinkatých hvězdiček 
spadly na zem. Všude bylo ticho. O půlnoci 
všichni spali. Nastala kouzelná vánoční noc. 
 V kuchyni se najednou objevili dva zlatí 
andělé. Prohlíželi si kouzelná dvojčátka 
v měsíčním světle. Po chvíli jim zašeptali do 
malých oušek kouzelné přání:“Obě poznáte, co je 
to opravdová a nepodmíněná láska.“ Andělé 
rozepjali křídla a odletěli do nebíčka. 
  
 

SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dvojčátka měla šťastné dětství. Přečetla hodně 
kouzelných knížek. Dvojčátka vyrostla a vdala se. 
Jiřince se narodily tři kouzelné děti. Syn Martínek 
a dvojčátka Mareček a Pavlínka. Alence se 
narodily dvě kouzelné dcery, Liduška a Verunka. 
Alenka se stala babičkou. Její vnoučátka se 
jmenují Anička, Víteček a Monička. Jiřinka na 
vnoučátka trpělivě čeká…. 
 Alence a Jiřince se splnilo přání andělů. 
Dávají svá srdíčka dětem. 
 Nejkrásnější sny a přání se nerodí v hlavě, 
ale v srdíčku. 
 Zazvonil zvonec a téhle pohádky nebude 
nikdy konec. 
 Děkuji vám za to, že jsem se s vámi mohla 
o tento příběh podělit. 

Jiřina Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Milan Farný 
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POHLEDNICE Z PRÁZDNIN 
Jana* 
 

Přát tisíce pozdravů z mé prázdninové toulky 
Chci Vám poslat to nejkrásnější přání na světě. 
Abyste také měli tak báječné léto jako já. 
Být ve snění, ó být na krásném a bohatém pobřeží 
cizokrajného ostrova. 
Teď zrovna tam trávím volný čas. 
I když to čteš zrovna v zimní zasněžené krajině, 
za oknem pod peřinou.  
Dorazí - li pohled až pak.. 
A mějte nad sebou anděla opatrovníka na cestách. 
Chvíle čekání na setkání a pak? 
VÍTEJ DOMA  

Michal Vychodil 

Kamarádky 
Vratislava Musilová 

 

Dvě mrtvá káčátka 
plavala v kaluži 
nikdo je neviděl 
a kdo je uviděl 
dělal že neslyší 

Dvě mrtvá káčátka 
plivala po růžích 
Dejte mi pastelku 
vypíchnu vám oči. 

 

Když je máj 
Vratislava 

Musilová 
 

A ptáci v parku 
zpívají 
na tvoji 

zasmušilou hlavu 
padají 
jejich 

metabolické 
pozdravy 

 

Čekárna 
Vratislava Musilová 

 

Civí na mě 
Z každé stěny 

Kulaté oči 
Baculaté tváře 

Civí a civí 
Nevinně a neúprosně 
Z fotek a pohlednic 

Z každé stěny 
Civí na mě 
Nutí mě 

Cítit se nepatřičně 
V čekárně 

Když nečekám. 
 

Odvaha snít 

Jiřina Navrátilová 
 

   Víckrát jsem se narodil, 
životy to zajímavé byly, 

společně jsme všechny vyléčili. 
  S dvojčátkem jsem v bříšku byl, 
když jsem se naposledy probudil. 

  V děloze málo místa bylo, 
a tak jsme spolu fotbal hráli, 
klaustrofobii trpím už zdáli. 

  Ze zamřížovaných budov strach mám, 
klaustrofobie to není-to Vám povídám. 
  Potřebuji SVOBODU a VOLNOST, 

předhazují mi jen holou KOST. 
   S mustangem na hřbetě je fajn, 

nikdo o tom nemá ani šajn. 
  Střelba,fotbal a hokej-to je HRA, 

opravdový život mi však utíká. 
  Věštit,léčit-to zde CHCI a MUSÍM 
a pak už dýchám UŽ SE NEDUSÍM. 

Drsně 
Vratislava 

Musilová 

 
Láska mi zalezla 

pod kůži 
jako svrab 

Svědí mě lechtá mě 
říká mi:  

nebuď srab 
Zachránit mě může 

jen pobyt 
u moře 

Jinak jí fakt asi 
nezdrhnu 
Potvoře.     

 

Přesmyčky ze str. 20: Květiny - pampeliška, narcis, sasanka, fialka, petrklíč, 
levandule, mateřídouška, slunečnice, sněženka, kopretina. Jména - Vladimír, 
Bohuslava, Dominika, Štěpán, Miroslav, Kateřina, Bronislav, František, Svatopluk 
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