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 Život je změna 
 Myslím, že je to tak. Opravdu ať chceme či 
ne, ať se bráníme nebo změny vítáme, tak si 
přicházejí ve svém scénáři. Někdy jsou změny 
pozitivní, jindy se musíme adaptovat na 
nepříjemné záležitosti. Ale i to k tomu patří a 
někdy nás právě ty negativní posunout správným 
směrem. 
 I Posla se změny dotýkají a musím s 
radostí říci, že nyní to jsou ty změny tvořivé, 
zajímavé a věříme, že pro vás čtenáře přívětivé. 
 Od nynějšího čísla se rozšířilo působení 
časopisu na celou psychiatrickou nemocnici a 
redakční rada má nyní ke spolupráci kontaktní 
osoby každého oddělení,které mohou doplňovat 
časopis o dění u nich "doma". V praxi to znamená, 
že příspěvky do Posla nyní nemusíte složitě 
doručovat redakční radě, ale stačí se zeptat, kdo 
na Vašem oddělení má výše jmenovanou 
pravomoc. 
 I redakční rada dostála změn. Své působení 
zde ukončil Mgr. Libor Kundrata, kterému bych 
touto cestou ráda poděkovala za dlouholeté 
působení a  to i v období, kdy to Posel vůbec 
neměl jednoduché a potýkal se s tvůrčí i 
ekonomickou krizí. Naopak jsme své řady posílili 
o MUDr. Ondřeje Žiaka a MUDr. Ondřeje Franka, 
které bych ráda mezi námi uvítala. Pro vás se oba 
představí v tomto číslem krátkým medailónkem a 
také články z jim blízkých okruhů.  
 Vedení psychiatrické nemocnice nás 
požádalo i o další činnosti, které mají za cíl zvýš it 
kulturu naší nemocnice, ať už pro zlepšení  kvality  
péče pro duševně nemocné, nebo  pro zlepšení 

pracovních 
podmínek 

zaměstnanců.  
Vždyť přece jen 
zde všichni 
trávíme velké 
množství času a 
je vhodné mít 

dostatek 
informací a cítit 
se zde dobře. 
Proto si redakční 
rada rozdělila 
úkoly, ve 
kterých se bude 
starat o webové 

stránky PN nebo o články, které budou vycházet 
za nemocnici v regionálním tisku.  

Novinkou bude elektronický zpravodaj 
Poslíček pro zaměstnance nemocnice, do kterého 
mohou vcházet zaměstnanci PN přes intranet. 
Staronově se bude vracet Posel také na webové 
stránky PN. 
 Protože nás zajímá váš názor na dění Posla 
a Poslíčka, rozhodli jsme se vytvořit v časopise 
prostor pro vaše nápady, inspirace a zpětné vazby 
k článkům, které jste si v jednotlivých číslech 
mohli přečíst. Reakce můžete  předat členům 
redakční rady, jejíchž jména najdete na poslední 
straně Posla. Již nyní jsme prostřednictvím ankety 
oslovili čtenáře a vy se s výsledkem můžete 
seznámit na straně.... 
 Doufám, že vás dnešní Posel osloví, ať už 
rozhovorem s náměstkem MUDr. Davidem 
Bestou, návodem trávení volného času, pohledem 
v rubrice "Jaké je to jinde", která už pravidelně 
pomáhá nahlédnout,  jak vypadá léčba jinde.   
Zajímavý může být i pohled nemocničního 
kaplana na své působení v nemocnici. A pokud 
bude třeba se zasmát nebo odreagovat, tak je zde 
nabídka vtípků z dílny MUDr. Jana Tatarka či 
recepty z kuchyně Mgr. Evy Klimešové. 
 Tak nyní už přeji jen příjemné počtení, 
krásný začátek léta s odpočinkem a vnitřní 
pohodou. To přeji i celé redakční radě s vděčností 
za klidné a aktivní  překlenutí změn.  
 Neboť ŽIVOT JE ZMĚNA...     
  

PS: Po ukončení příprav Posla se s námi 
v týmu oddělení H rozloučil MUDr. Jan Tatarko. 
Nebyl sice členem redakční rady, ale jeho jméno 
jste na stránkách časopisu často viděli a to 
především u vtipů, které má sám moc rád. 
Loučení s ním nebylo snadné, protože pro mnohé 
nebyl jen kolegou, ale také kamarádem. 

Honzo, chceme Ti touto cestou poděkovat 
za společný čas a popřát plodné dny v další 
pracovní kariéře i v osobním životě. 

A doufám, že na nás a čtenáře nezanevřeš 
a relace Vtípky Dr. Tatarka bude externě 
pokračovat. 
 

                                      Mgr. Ivona Országová 
šéfredaktorka časopisu POSEL 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz  

Milan Farný 
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  TÉMA: ROZHOVOR 
  

Letošní rok je provázen řadou změn 
organizačního charakteru. V předvánočním čísle 
jsme oslovili ředitele PN Opava ing. Zdeňka 
Jiříčka, nyní jsme si připravili několik otázek na 
MUDr. Mgr. Davida Bestu, náměstka pro léčebně 
preventivní péči v Psychiatrické nemocnici 
Opava. 
       
 V posledním půl roce prošla Psychiatrická 

nemocnice Opava různými změnami, můžete nám 

popsat ty nejdůležitější? 

 Změnami určitě procházíme, ta největší je 
asi změna vedení PNO a ta by se pak měla a 
věřím, že projeví i do běžného provozu 
nemocnice. Řada zaměstnanců zde pracuje už 
delší dobu a vidí problémy, které jsou na 
jednotlivých odděleních nebo i na ostatních 
provozech, které nutně zajišťují chod celé 
nemocnice. Jako podstatnou změnu vidím snahu o 
zlepšení komunikace napříč celou nemocnicí, kdy 
by se o množných zlepšeních nebo úpravách stavu 
nemělo mluvit jenom při obědě, ale je možnost 
komunikace přímo s vedením, kterému se nebrání 
ani pan ředitel ani já. Musím však konstatovat,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
že spousta věcí se jeví jako jednoduchý problém, 
ale jeho řešení podléhá byrokratickému procesu, 
který je mnohdy velmi zdlouhavý                
a komplikovaný. Kdo změny vidět chce, tak je 
vidí, kdo je vidět nechce, tak je neuvidí nikdy. 
 
 Můžeme očekávat nějaké změny v přístupu 

péče o pacienty, rekonstrukce budov, 

nemocničního parku? 

 Změny můžeme určitě očekávat i v této 
oblasti. Co se týče přístupu k pacientům, tam si 
myslím, že je to záležitost každého z nás 
zaměstnanců, jakým způsobem přistupujeme 
k nemocným i ke svým spolupracovníkům a 
jakým způsobem vedeme svou vlastní duševní 
hygienu.  
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Je zřejmé, že práce s duševně nemocnými 
je zatěžující jak po stránce psychické, tak mnohdy 
i po stránce fyzické a finanční ohodnocení by 
mělo být na jiné úrovni, než je teď, ale toto 
zásadním způsobem ovlivnit nemůžeme. 
 Budeme se pro zaměstnance snažit vytvořit 
např. supervizní skupiny, které by zpomalily 
proces vyhořování, kterému jsme jako pomáhající 
skupina zaměstnanců vystavení nadmíru.  
 Co se týče stavebně – technických úprav, 
tady vidím situaci jako vážnou. Proběhly 
prohlídky jednotlivých stanic všech primariátů, 
kde velká většina nejen sanitárních vybavení 
neodpovídá současnému datu v kalendáři. Toto 
jsou prostory pro pacienty, které jsou 
nevyhovující, a to nemluvím o zaměstnancích, 
kteří by měli rovněž pracovat v podmínkách a 
prostředí odpovídajícím 21. století. Je ale zcela 
zřejmé, že pokud se do těchto stavebních úprav 
dlouho neinvestovalo, tak se vše nezvládne během 
roku nebo dvou.  
 Podklady a náměty, které máme 
k dispozici, musíme zanalyzovat a začít tam, kde 
je situace nejhorší a další postupné rekonstrukce 
plánovat v souladu s novým přijímacím 
pavilónem, který zásadně změní strukturu 
jednotlivých oddělení. Musíme si ale uvědomit 
kontext toho, že nic není zadarmo a ekonomická 
stránka a vyrovnaný rozpočet nemocnice jsou 
primární. V tomto aspektu bych viděl úpravu a 
revitalizaci parku jako třešničku na dortu, kdy by 
se naše volné prostředky měly nejdříve investovat 
do jednotlivých oddělení a zlepšit podmínky pro 
naše pacienty a zaměstnance. 
 
 Již delší dobu se hovoří o tzv. reformě v 

psychiatrii.  Můžete nám nastínit, zda již změny 

probíhají a co nás v nejbližších měsících čeká? 

 Strategie reformy psychiatrické péče je 
dokument, který je aktuálně ve fázi počáteční 
implementace. Týká se nás bytostně z mnoha 
důvodů. Jakýmsi cílem je deinstitucionalizace 
psychiatrické péče, kdy by se pacienti měli léčit 
komunitně, co nejblíže svému přirozenému 
prostředí. Reforma je stavěna na čtyřech pilířích. 
 Prvním jsou psychiatrické ambulance, kdy 
se počítá i s jejich tzv. rozšířením o péči dalších  
specialistů jako psychologa, adiktologa, sexuologa 
nebo psychiatrických sester.  
  

Druhým pilířem by měly být psychiatrická 
oddělení nemocnic, které by zajišťovaly akutní 
péči o duševně nemocné lidi.  
 Třetím pilířem by měly být psychiatrické 
léčebny (nemocnice) se svým strukturovaným 
programem pro klienty a následnou péči. Nově by 
měly vzniknout Centra duševního zdraví – CDZ, 
což bude instituce, která bude zajišťovat a 
vyplňovat mezeru mezi intramurální a 
extramurální péči. Bude zde pracovat 
multidisciplinární tým odborníků, který bude 
zajišťovat i terénní služby, krizové intervence a 
svépomocné programy. Pracujeme na tom, aby 
CDZ bylo otevřeno i v rámci PNO. 
 
 Plánujete pravidelná setkávání se 

zaměstnanci? 

 Setkávání se zaměstnanci se určitě 
nebráníme a to ani formou oficiální, ani formou 
neoficiální. S úspěchem byl zaměstnanci 
hodnocen vánoční večírek, myslím si, že podobná 
akce by mohla být tradicí. Určitě se ale nebráníme 
ani novým podnětům. Chci podotknout, že pokud 
bude mít kdokoli ze zaměstnanců nápad uspořádat 
nějakou sportovní, kulturní nebo jinou akci, určitě  
se na vedení může obrátit a v součinnosti např. 
s odborovou organizací můžeme všichni společně 
posilovat kulturu organizace. 
 
 V PN Opava pracujete od listopadu 2015, 

ale víme, že jste zde v minulosti pracoval jako 

lékař. Co Vás do nynějšího pracovního poměru 

přivedlo a jaký byl Váš návrat? 

 V PL Opava jsem pracoval od roku 2000, 
kdy jsem zde nastoupil jako absolvent a postupně 
jsem získával praktické zkušenosti a dovednosti. 
Pak jsem odešel jako atestovaný lékař na 
psychiatrické oddělení MN Ostrava a jak jsi 
zmínila, od listopadu 2015 pracuji zpět v PNO. 
Myslím si, že návrat byl celkem bezproblémový i 
tím, že velkou část spolupracovníků jsem znal. A 
co mě zde vlastně přivedlo znovu? Tak to byla 
nabídka současného ředitele.   
 Jinak pevně věřím, že  společně se všemi 
zaměstnanci PN na všech úrovních se podaří 
realizovat maximum našich plánů tak, aby byli 
spokojeni nejenom naši pacienti, ale zároveň i 
naši zaměstnanci.  

MUDr. Mgr. David Besta 
náměstek pro léčebně preventivní péči v PN Opava 

Rozhovor vedla: Ivana Džemlová  
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Skupinová arteterapeutická 

práce pacientů stanice 17BC, 

kterou nazvali:  

 

Hrozen poselství  

 
Na kresbě se podílelo šest 

pacientů, kteří neměli konkrétní 

zadání.  

Spontánně namalovali obrázek 

a sami ho pojmenovali.  

Názvy obrázků zleva shora:  

Víra: autor  L.  

Láska: autorka  L.  

Ekologie: autor  O.  

Rodina: autor  M.  

Naděje: autorka  V.  

Mír: autorka M. 
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 Na stanici 17BC dochází pacienti do 
Denního stacionáře. 
 Oslovila jsem tyto klienty, zda by se nám 
nesvěřili s problémy, které je do naší nemocnice 
přivedly a možná tak dodali odvahu těm, kteří 
zatím odmítají odbornou pomoc a řeší problém 
stigmatizace, se kterým se ve společnosti stále 
potýkáme. 
 V dnešním díle se setkáte s pracovním 
příběhem, který s hospitalizací a následnou 
docházkou do Denního stacionáře úzce souvisí. 

                                Ivana Džemlová 

 

Denní stacionář - díl 2 
 Přistoupila jsem na pracovní neschopnost. 
Kamarádce jsem zavolala, že mi bude trvat trochu 
déle,  než jí dluh splatím, ale pochopila mou 
situaci. Jenže já už nedokázala být ani v Praze. Z 
mého bytu totiž bylo vidět přímo na budovy ČT. 
Zavolala jsem domů, jestli bych se mohla vrátit, 
matka souhlasila. Dokonce jsem dala výpověď v 
práci – ne šéfové, ale přes účetní, abych se se 
šéfovou vůbec nemusela vidět. Ta mi výpověď 
podepsala. Ukončila jsem neschopenku, ale 
kamarádkám jsem slíbila, že se dám dohromady 
po psychické stránce. 
 A tak jsem se poslední květnový den 
stěhovala zpátky do Nových Sedlic. Bylo to 
náročné, ale s pomocí souseda od nás jsem to 
zvládla. Zbytek víkendu jsem odpočívala a v 
pondělí, 2. 6. 2015 jsem nastoupila do firmy KSR 
k pásu, kde se kompletovaly pedály do aut. Tu 
práci mi zařídila matka, i když jsem jí říkala, že 
ani po fyzické, ani po psychické stránce ještě do 
práce nejsem schopná nastoupit. Ale máti má 
vždycky pravdu a tak začal můj snad 
nejbolestnější týden v životě.  
 Dokážete si asi představit, že takový pedál 
taky něco váží, většinou kolem 3 kil, a za hodinu 
takhle pracujete s cca. 200 kusy. To by nápor, 
který jsem vůbec nepředpokládala. Ale abych 
měla klid, i přes šílenou bolest a spoustu brufenů,  
jsem chodila do práce. Pět dní. Pátý den jsem 
nemohla vylézt ani s postele. Sice se mi to 
podařilo, ale ta poslední směna pro mě byla peklo. 
Každý krok mi způsoboval ukrutnou bolest, která 
z beder vystřelovala do nohou a do zad, každý 
každičký krok. 
 Rozhodla jsem se o víkendu si zase 
odpočinout.  

 
 Bohužel, ani po víkendu mi nebylo líp, a 
tak mě jeden známý odvezl k lékaři. Bylo zřejmé, 
kde je problém a tak mi vystavil neschopenku. 
 Dodnes si pamatuji na cestu domů, protože 
to už jsem musela jít pěšky. Každých pár metrů 
jsem doslova visela na plotech, abych si 
odpočinula a mohla pokračovat dál v cestě. 
Uznala jsem, že to prostě nezvládnu a požádala 
jsem jednoho pána, co zrovna čekal na vlakovém 
přejezdu, až bude moct jet, aby mne dovezl domů. 
 Za tři dny, kdy byla bolest stále k 
nevydržení, jsem od lékaře dostala francouzské 
hole. A protože bolest neustupovala, začala jsem 
dojíždět do Opavy na transfúze. Po týdnu, byla 
zrovna sobota, jsem tam zase přijela a paní 
doktorka prostě řekla, že pokud to neustoupí do 
pondělní kontroly, budu hospitalizovaná. 
 Do nemocnice jsem nastoupila, už na 
kontrolu jsem si vzala pár věcí, které jsem tam 
potřebovala. Celý týden jsem v kapačkách 
dostávala vysoké dávky léků proti bolesti. Do 
toho jsem byla několikrát na kožním oddělení  

Tomáš Müller 
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kvůli mé dlouholeté nemoci, zánětu mazových 
žláz, které je třeba min. 1X do týdne vyřezat. Asi 
po 3 dnech mi začalo šíleně pískat v uších, takže 
jsem byla i na ORL, kde zjistili, že na každé ucho 
méně slyším. Jak to říct. Bylo to opravdu náročné. 
Nekončící bolesti, pískání v uších... A do toho 
přišla nová pacientka. Velmi stará paní, která 
velmi špatně slyšela a tudíž velmi nahlas mluvila. 
A mluvila celé dny, A celé noci hlasitě chrápala. 
To už jsem prostě nevydýchala. Jeden den jsem jí 
strašně sprdla. Jenže jako by se vůbec nic nestalo.  
Paní dál povídala a chrápala a já nemohla vůbec 
odpočívat, spát a tak jsem se rozhodla dát raději 
revers. Věděla jsem, že zdaleka nejsem v pořádku, 
ale potřeba spát byla silnější než já. 
 A tak jsem asi po týdnu přijela z 
nemocnice domů. A chtěla jsem být v klidu. A 
chtěla jsem spát. Ale to jsem se přepočítala. Máti i 
babi mi začaly vyčítat, že pořád ještě nemám 
vybalené věci a že mám v pokojíčku nepořádek. 
Nešlo jim prostě vysvětlit, že na to nemám sílu. A 
tak to šlo dál a máti přidala další pruzení – že js em 
doma a že nic nedělám, každý každičký den. Do 
toho babi, že mám se sebou začít něco dělat – to 
mi říká už několik let. Takže tyhle dvě věci mi 
taky moc nepřidaly. 
 Prostě to došlo tak daleko, že jsem si 
jednoho dne na internetu vyhledala paní 
psycholožku.  
 
 
 
 

 

SUDOKU 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Chtěla jsem za ní zajít osobně, ale v 
ordinaci nikdo nebyl, protože měla právě 
dovolenou,  a na telefon, který jsem dostala od 
uklízečky, nereagovala, hledala jsem pomoc dál. 
 A našla jsem Kontaktní centrum pod 
Slunečníkem a začala docházet k psychologovi, 
panu Bernardovi na individuální psychoterapii. 
Bylo to někdy v polovině srpna. Zapisovala jsem 
si radosti i starosti do sešitu a s panem Bernardem  
si povídala o všem možném. A hlavně o tom, co 
mě trápilo v tu dobu ze všeho nejvíc – můj úraz, 
bolesti a výtky od máti a babi. 
 Asi za měsíc mi pan Bernard nabídl, že by 
bylo dobré zajít k nějakému psychiatrovi. I když 
jsem u psychologů byla už od mládí a také v 
Praze. Tam jsem chodila i k psychiatrům, v Opavě 
jsem žádného neznala. Pan doktor mi tedy navrhl 
jako psychiatra pana primáře Tarabu, přímo v 
Psychiatrické nemocnici v Opavě. Začala jsem k 
němu docházet, byla mi nasazena medikace. Pan 
primář mi navrhl v mém stavu hospitalizaci, ale tu 
jsem zatím odmítla. Začala jsem ale chodit do 
denního stacionáře. Tam jsem se zúčastňovala 
komunit, ve kterých člověk mluví o svých 
problémech, o tom, jak mu je, jak se cítí. Hodně 
mě bavily takzvané videoedukace s panem 
primářem. A taky jsem poznala lidi, kteří měli 
třeba stejné problémy jako já... Docházela jsem 
tam pár měsíců a nakonec jsem se nechala 
hospitalizovat. Ale to už je jiná kapitola... 
 

Pavla Horáková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtípky doktora Taraby  
Baví se dvě paní u pískoviště: "Nebojte se, že nám ty 

děti z pískoviště utečou?" "Nebojím, neutečou, mimo 

pískoviště nemají Wifi." 
 

"Je to velké a pestrobarevné, leží to v příkopu u 
cesty a má to nahoře dvě tykadélka. Co to je?" "To 
teda nevím." "Chcíplý trolejbus!" 
 

"Parkoviště by měla být dále od stadionů," prohodí 
od žehlícího prkna blondýnka, "pak by tolik míčů 
nekončilo v autu." 
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Otevření denního stacionáře 

 Psychiatrická nemocnice v Opavě ve spolupráci s Norskými fondy připravuje v rámci 

transformace psychiatrické péče rozšíření svých služeb o nový denní stacionář „Osmička“, 

určený pro pacienty s organickou poruchou (pacienti , u kterých došlo k psychické poruše na 

základě poškození mozku - poúrazové stavy, otravy, cévní mozkové příhody, demence).   

Provoz denního stacionáře „Osmička“ bude od 1. 7. 2016 každý všední den v čase   

6,30 - 15,30 hod.  

 Pobyt v denním stacionáři bude hrazen zdravotními pojišťovnami, mimo stravu, 

hrazenou klientem stacionáře.  

 

 Bližší informace získáte u Bc. Gabriely Pokorné na tel. 725 836 655  

 

 Našim cílem je podpořit klienty v adaptaci do podm ínek denního života s individuálním 

plánem pro každého klienta. 

                    

 

Budoucnost 
J. L. Mallardová 

 
Bude něco? 

Nevím 
Za co? 

Nepochopím 
 

Žádal jsi? 
Ano 

Pomohla jsi? 
Ne 

 
Mohla jsi? 

Ne 
Modlíš se? 

Ano 
 

Staň co má se stát 
Možná vítězství, možná pád 

Vím, že měl jsi rád 
I já milovala snad. 

Moudrý krtek 
J. L. Mallardová 

 
Nikdy neztrácej úsměv 

Starosti odejít nech 
Do jejich líhně 
Do pekla výhně 

 
Den, kdy ses narodila 
Byl šťastný, moje milá 

Moc dobrého jsi nezažila 
V dětství ses dobře necítila 

 
Krtek žije pod zemí 
Jsi hodná, zdá se mi 
Snad to není omyl 
Ten by mě zabil 

 
Krtek mi někdy napoví 

Moje srdce osloví 
Nabídne mi pomoc 
Cítí mojí bezmoc 

Mokrý slimák 
J. L. Mallardová 

 
Mokrý slimák se plazí 

Radost uvnitř mu schází 
Důvod chtěl by znát 
Proč neumí mít rád 

 
Venku deštěm omyt 
Někdy by nechtěl žít 
Pak by se chtěl vrátit 
Lásku a dobro šířit 

 
Mezi ty zlé lidi 

Za které se On stydí 
Protože dobře vidí 
Že oni ostatní šidí 

 
Zejména v dobrých citech 

Pak uzavřeni v mýtech 
Věří planým slibům a řečem 

Ale ty jsou o ničem 
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Jak se připravit na přijímací pohovor 
 Přijímací pohovor je po životopise další (a 
většinou poslední) možnost, jak se 
potencionálnímu zaměstnavateli představit v co 
nejlepším světle. Nepodceňujte proto přípravu.  
Zde je pár rad, na co dávat pozor a s čím počítat, 
pokud Vás čeká výběrové řízení na nové místo:  
� Pokud zaměstnavatele kontaktujete telefonicky, je 

dobré vybrat si klidné místo, kde nebudete rušeni, 

a mít po ruce papír, dobře píšící tužku a svůj 

životopis. Představte se, řeknete stručně, proč 

voláte a kde jste se o místě dozvěděli, informujte 

se o dalším postupu – kupř. pošlete životopis 

emailem, zavolejte později, přijďte tam a tam, v tu 

a tu hodinu. Zeptejte se, koho máte hledat, a 

pokud nevíte, kde firma sídlí, nebojte se zeptat. 

Vše důležité si ve stručnosti zapisujte. V této fázi se 

neptejte na plat nebo na výhody pro zaměstnance. 

� Předem si zjistěte 

na mapě, kde je 

místo, kam se 

máte dostavit, 

zjistěte si spojení, 

připravte si 

předem všechny 

věci, které si 

budete brát s 

sebou. Vezměte si 

dobře píšící tužku, 

papír na případné 

poznámky, a 

životopis ve dvou 

vyhotoveních. Obvykle jej sice nepoužijete, ale je 

dobré mít ho s sebou. Mějte u sebe na lístku 

adresu, kam se máte dostavit, a jméno člověka, 

kterého máte hledat nebo u kterého se máte 

hlásit. 

� Dobře se informujte, kam a kdy máte přijít a 

dodržte stanovenou dobu. Nechoďte o moc dřív a 

v žádném případě ne později.  

� Zjistěte si – pokud možno – informace o firmě, ke 

které máte nastoupit.  

� Dostavte se střízlivý, upravený, oblečený 

přiměřeně okolnostem. Nepřehánějte to s vůněmi, 

ale dbejte na dokonalou úpravu zevnějšku, čistotu 

a celkový dojem. Nepřehánějte to se šperky a 

výrazným líčením.  Nepřípustné je vyzývavé 

oblečení, viditelné nebo žádné spodní prádlo. Ženy 

mají mít vždy punčochy. Před vstupem do 

místnosti si vypněte mobil. 

� Před vstupem do místnosti nezapomeňte zaklepat, 

při vstupu pozdravit. Nepodávejte ruku první; je-li 

vám ruka podána, stiskněte ji krátce a pevně, 

nelomcujte s ní. Ruka se má podávat teplá a suchá, 

máte-li studené ruce, zkuste si je před vstupem do 

místnosti nějak zahřát. Máte-li je vlhké, nenápadně 

je otřete. Ruku podávejte vždy rovně – ne shora 

dolů nebo zdola nahoru, ne dlaní k zemi nebo 

vzhůru.  

� Je-li v místnosti více lidí, obracejte se při pohovoru 

střídavě na každého z přítomných; pokud 

odpovídáte na konkrétní otázku, pak se dívejte na 

toho, kdo ji položil. Udržujte přiměřený oční 

kontakt – upřené zírání bývá nepříjemné oběma 

stranám.  

� Na židli seďte rovně, nehrbte se, nedržte se 

křečovitě židle ani stolu. Udržujte přiměřenou 

vzdálenost od ostatních přítomných.  

� Hovoře hlasitě a srozumitelně, přiměřeným 

tempem. Neodpovídejte jen jednoslovně, ale 

žádná odpověď by neměla přesáhnout dvě minuty. 

Hovořte spisovně, dokončujte věty.  

� Dostanete-li otázku, kterou nemá zaměstnavatel 

právo pokládat, můžete odmítnout odpověď. 

Nemusíte sdělovat nic o svém zdravotním stavu, 

rodinných poměrech, sexuální orientaci, politickém 

nebo náboženském přesvědčení. Odmítnete-li 

jednou odpovídat na otázku, neodpovídejte na ni 

ani jindy během pohovoru.  

� Bude-li se vás 

personalita ptát na něco 

znova, nebo se zeptá na 

něco, co má před sebou 

písemně, odpovězte 

vždy znova a nedejte 

najevo, že tato otázka již 

zazněla. V žádném 

případě z vás nesmí být 

cítit, že jste rozmrzelí 

nebo namíchnutí.  
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� Nikdy personalistovi nelžete. Pokud se zeptá na 

něco, co hovoří ve váš neprospěch, pak odpovězte 

pravdivě, ale sami s takovými skutečnostmi jako 

první nezačínejte.  

� Dostanete-li možnost ptát se, neptejte se na věci, 

které již byly sděleny, kupř. v nabídce práce nebo v 

předchozím telefonickém rozhovoru. Mějte otázku 

připravenou, nebo odmítněte možnost se ptát; 

nerozmýšlejte dlouho. 

� Dostanete-li k vyplnění nějaký dotazník nebo test, 

snažte se odpovídat pravdivě. Testy se většinou 

týkají nějaké dovednosti, nebo IQ, nebo vašich 

osobnostních předpokladů. O něco málo si můžete 

zlepšit výsledky pravidelným nácvikem – pokud si 

půjčíte testy v knihovně, najdete na internetu 

apod.  

� Někteří personalisté mají ve zvyku chovat se k 

uchazečům nezdvořile a snaží se tím zjistit, jak jsou 

odolní vůči podobným situacím. Nenechte se 

zviklat, chovejte se vždy zdvořile, ať se děje cokoliv.  

� Zkuste překonat trému, i když je to těžké. V duchu 

si můžete říci, že koneckonců i personalista má v tu 

chvíli trému. 

� Vezměte do úvahy, že se jen zřídka podaří najít 

práci na první pokus. Neztraťte chuť do dalšího 

hledání po prvních několika neúspěších. Chápejte 

je jako trénink na další pohovory. S každým dalším 

pohovorem vám to půjde líp a budete mít o kousek 

menší trému. Držíme pěsti. ☺ 

Tento text připravila: 

Terénní služba ZOOM 
Sadová 604, Frýdek – Místek                                                                 

�  731 759 039 
E-mail: terennisluzba@charitafm.cz 

www.charitafm.cz/zoom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky v textu: Milan Farný 
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NOVÁ RUBRIKA  
 Do redakce nám často zasíláte vyprávění, 
eseje o životě v období nemoci a také sdílíte své 
zkušeností s obdobím úzdravy a rehabilitace. Tyto 
počiny vítáme, protože texty mají terapeutickou 
složku pro Vás. Mnohdy však také inspirují k 
léčbě, dávají naději, pomáhají s pochopením 
nemoci a situace. Často se k článkům později v 
terapii vracíme. Rozhodli jsme se tedy v časopise 
nechat prostor pro novou rubriku s názvem  Můj 
život s nemocí.  
 Texty zasílejte na členy redakce a je možné 
je shlédnout v dalších číslech. Dnes startujeme 
příběhem Pavla. Přestavíme ho tak nějak od 
konce, protože jsme se s Pavlem nyní sešli po 
delším čase na denním stacionáři, kde sám 
nastoupil při začínající mánii. Jak sám v textu 
píše, tak ataku zvládl ambulantně a dokonce v DS 
dokázal být velmi ohleduplný k ostatním, 
pomáhající a zvládl i uspořádat diskuzi, kde byl 
ochoten o sobě otevřeně hovořit a povzbudit 
ostatní k aktivnímu přístupu k léčbě.  
Děkujeme Pavle a ať se daří. 

Redakční rada     
 

 Zdravím, jmenuji se Pavel, je mi 24 
let a jsem z Karviné. Mám vystudovanou 
SŠ, obor Mechanik-Elektronik s maturitou. 
Stále bydlím s mamkou, převážně kvůli 
finančním důvodům. Od mého posledního 
pobytu v roce 2013 už přes dva roky pracuji 
v malé chráněné dílně ve Stonavě, kde 
dávám dohromady zásuvkové vnitřky 
(plastové dózy) s podložkama a šroubkama. 
Tahle práce je sice stereotypní a za ty dva 
roky se nezměnila, důležitější je však 
výborný a vtipný kolektiv, který byl 
důvodem mého dobrého stavu bez depresí. 
 Má nemoc začala úmrtím mé sestry 
(vzala si život sama) před šesti lety (duben 
2010). Sestra se také předtím léčila v PN 
Opava na stejných odděleních jako já 
(17BC). Tato hrozná událost se stala jediný 
den před mou písemnou maturitní zkouškou z ČJ 
(slohová práce). Já jsem ji však zvládl, nic z této  
tragédie jsem nenapsal ani nenaznačil, a nakonec 
byla jedna z nejlepších. Už jako malý jsem rád 
psal a nikdy jsem například jakýkoli referát jen 
tak ledabyle neopsal z internetu.  

 
 Mám rád, když si můžu hrát se slovíčky, 
nad kterými někdy dlouze přemýšlím. 
 Několik měsíců po smrti mé sestry jsem 
byl ještě v pořádku, ale postupně na mne upadala 
špatná finanční situace a žádné vyhlídky na 
budoucnost (pracující otec zemřel v roce 2002 na 
rakovinu ledvin a mamka kvůli zdravotním 
potížím 17 let nepracovala). Avšak po těchto 
depresích, kdy jsem i několik týdnů po sobě 
nedokázal nic jiného než jíst a polehávat, přišla 
má první mánie, která mně dostala na první pobyt 
v PN Opava. 
 Během mých celkem tří pobytů se střídaly 
deprese s mánií a má diagnóza je simplexní 
schizofrenie. Z uzavřených oddělení mám 
převážně špatné zkušenosti, nicméně na tom 
otevřeném jsem si pobyty takřka užíval, hlavně 
díky tomu, jak jsem byl obklopen novými 
přívětivými tvářemi u pacientů i personálu. 
 Ono každodenní pozdravování navzájem 
ráno v koupelně až po přání dobré noci na 
chodbách mi dodávalo pocit, že mně má někdo 
rád a stojí o mou maličkost. Dobrá nálada po 
propuštění z druhého pobytu mi tehdy vydržela 
docela dlouho a celý rok jsem byl v kontaktu  

s několika novými přáteli, se kterými jsem se 
občas scházel na klubech. 
 Po nějaké době jsem si však já sám začal 
všímat, že se stav opět zhoršuje. Nezapomněl jsem 
na sobě rozlišovat příznaky relapsu (deprese), a po  
roce od posledního pobytu jsem požádal mého  

DOSAH NADĚJE 
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ambulantního psychiatra o dobrovolný 
pobyt na otevřeném oddělení 17BC. 
Tento šestitýdenní pobyt jsem si už 
opravdu užil a dokonce jsem byl 
poslední týdny pasovaný kolektivem na 
předsedu. 
 To mi nejen pomohlo se rychle 
zotavit, ale uvědomil jsem si, že mně 
dokážou mít lidi opravdu rádi, pokud 
jim nabídnu něco, o co opravdu stojí. 
Ať už jde o mé organizační schopnosti, 
empatii, znalosti z různých odvětví až 
prostě po schopnost naslouchat a 
pochopit něčí problém, všechno to 
dělám velice rád. A i když jsem teprve 
nedávno prožil další mánii, jen díky 
přátelům se obešla bez dalšího pobytu. 
Ten by mi totiž kvůli současné práci 
způsobil nemalé problémy. Našel jsem 
si také nové koníčky, do kterých nyní 
mimo jiné patří focení, úprava hudby a 
videí.  
 Děkuji komukoli, kdo tento dlouhý spis 
dočetl až do konce a doufám, že si z něj něco 
odnese. To je totiž to nejdůležitější, o co v život ě 
stojím: pomáhat druhým. 

Text a fotografie: Pavel Gašpárek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Palmoid 

Karel Klocek 

 
Chtěli po mě kreslit strom. 

Prý nemám spěchat, 
žádný shon. 

A tak kreslím palmoid, 
název nechám pěkně znít. 

 
Palmoid je hotov teď, 

dřevo s listím pěkná změť. 
Palmoide hezky stůj, 

Palmoid je můj, jen můj. 
 

Co dalšího k tomu napsat, 
chtěl bych se ho trochu 

zastat, 
nevypadal jako strom, 

když ho nechceš, 
tak ho zlom. 

 Karel Klocek 

Pocitem snění 
Zdeněk Demčík 

 
Už bylo půl šesté 

A ty tu nejsi 
Miláčku kde jsi 

Tvé jméno 
Píšu do pergamenu 

Tuší 
Amor šípy 

Do mé duše 
Střílí svou kuší 

Střílí bolí to 
Nedá pokoje 

Ať ležím či bdím 
Ve stoje 

Nemohu lásko má 
Odtrhnout od 

Tebe oči 
Svět kolem mne 

Celý se točí 
Ať jsem v domě venku 

V přítmí bytu 
A se mnou duše tvá 

Je tu 
Je tu všude kolem 

Cítím chvění 
Jsem zasažen pocitem 

Není to snění 

POKLID PŘI ZÁPADU 
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Představení: MUDr. Ondřej Franek 
 
Rodák z Českého Těšína. Absolvoval obory 

všeobecná sestra SZŠ Karviná s polským jazykem 
vyučovacím a všeobecné lékařství na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Paralelně se věnoval na různých fakultách UP 
psychologii zdraví a nemoci, dialogu vědy a 
náboženství, transpersonální a humanistické 
psychologii se zaměřením na daseinsanalýzu. 
Absolvoval různé neakreditované kurzy 
alternatívních terapeutických škol převážně 
ukrajinského směru, kde i krátce přispíval do 
sborníku odborného časopisu Zdravý způsob 
života. 
  Jako lékař působil na akutních odděleních 
s neselektovaným příjmem pacientů. 3 roky 
pracoval na Privátní psychiatrické a 
psychosomatické klinice CNS - Centrum v Třinci, 
včetně jednotky IPP (intenzivní psychiatrické 
péče), kde získal i psychiatrický kmen.  
 Rok strávil na psychiatrickém oddělení 
všeobecné psychiatrické ambulance NsP Havířov, 
mj. i jako kodér systému zdravotních pojišťoven 
DRG (diagnosis - related group). Od dubna 2015 
pracuje v Psychiatrické nemocnici v Opavě.  

Již 17 let se věnuje vysílacím stanicím a 
získal průkaz odborné způsobilosti na Českém 
telekomunikačním úřadě v Praze pro obsluhu 
rádiových amatérských stanic. Mezi další zájmy 
patří sportovní vozy, včetně každoročních návštěv 
mezinárodních autosalonů.  Od nového roku se 
stal členem redakční rady časopisu Posel a podílí 
se na tvorbě nových webových stránek PN 
v Opavě.  
 

Akupunktura a psychiatrie, ohlédnutí za 

lékařským seminářem 
 
V kulturním domě PN v Opavě proběhl 

koncem února 2016 lékařský odborný seminář, 
jehož tématem bylo i „Postavení akupunktury 
v psychiatrii“. Bylo pojednáno o tom, že 
akupunktura je zřejmě nejrozšířenější metodou 
alternativní medicíny, vycházející z takzvané 
tradiční čínské medicíny, dále TČM. Posluchači 
se mohli dozvědět, že akupunkturu lze vnímat 
spíše jako součást takzvané komplementární 
medicíny, kde mnohé nekonvenční postupy nejsou 
nasazovány místo standardních, ale naopak je  

 
 
 

doplňují a mají podpořit účinek vědecké 
medicíny.  

Akupunktura (acus – jehla, pungere – 
bodati) je lékařskou disciplínou, která se zabývá 
prevencí, diagnostikou a léčbou především 
funkčních poruch organismu, a to působením na 
regulační nervové, endokrinní a imunitní 
subsystémy organismu. Léčba se provádí vpichem 
speciálních jehel do série určitých aktivních bodů 
na kůži, vycházejících z koncepce existence 
takzvaných meridiánů, neviditelného systému 
drah na tělesném povrhu.  

Podle TČM v těchto meridiánech koluje 
specifická energie. Aktivací bodu se stimuluje 
nebo inhibuje požadovaná odpověď. Filozofie 
vzniku zdraví a nemoci je zde odlišná od 
evropského pohledu, vnímajícího člověka jako 
biologicko-molekulární jednotku. Odejmeme-li 
akupunktuře onen mystický základ, pak principy 
fyziologie účinku metody kulantněji vysvětlují 
západní teorie, které vycházejí z komplexního 
psycho-neuro-imunologického působení. Mezi 
moderní subtypy metody patří akupunktura 
periostální, segmentální, elektro nebo 
laseropunktura. Asi nejznámější je akupunktura ve 
spouštěcích bodech – trigger-points, přístup 
využívaný hlavně v rámci léčebné rehabilitace a 
terapii bolesti. Klinické studie se zobrazovacími 
metodami centrálního nervového systému při 
akupunkturní aplikaci obecně prokazují ovlivnění 
metabolismu hypothalamu, limbického systému a 
emočních center.  

Mezi filozofické koncepce čínské 
akupunktury patří teorie o jing-jang, čchi, princip u 
pěti elementů. Uvádí se různé mikrosystémy 
(např. ucha, ruky, nohy) a další. U diagnostických 
metod zaujme analýza jazyka nebo pulsová 
diagnostika.  
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TČM jako směr je nutno chápat celostně, 

to znamená, že lékař, který ji praktikuje, se téměř  
nikdy nerozhoduje podle jednoho příznaku, ale 
zabývá se celkovým stavem nemocného a 
zpravidla k léčbě používá další přístupy TČM jako 
jsou dietetika, fytoterapie, masáže nebo cvičení. 
TČM hledá smysl daných příznaků, nikoli jen 
jejich potlačení. 

V době mohutného až nekontrolovaného 
rozvoje různých alternativních metod, je 
akupunktura jedna z mála diskutovaných 
disciplín, které přece jen mají ve vybraných 
indikacích evidenci založenou na důkazech 
(bolesti zad, bolesti při artróze nosných kloubů, 
bolesti v průběhu porodu a také zvracení při 
chemoterapii). Existují ale i aktivní kritici TČM, 
například Český klub skeptiků Sisyfos.  

Akupunktura pro zdravotnický systém 
bude vždy přístupem jednoduchým a levným. 
Bohužel v ČR akupunktura není hrazená 
zdravotními pojišťovnami. Proto i mnoho firem 
podnikajících v oblasti kosmetiky a wellness 
zprostředkovává provádění akupunktury laiky bez 
medicínského vzdělání, což představuje problém 
v podobě odfiltrování kvalifikovaného terapeuta. 

V České republice smí akupunkturu 
aplikovat pouze certifikovaný lékař. Instituci 
zabezpečující zdroj informací pro lékaře, 
eventuálně kontakty na akupunkturisty, 
reprezentuje Česká lékařská akupunkturistická 
společnost České lékařské společnosti J. E. 
Purkyně. Výuku akupunktury pro lékaře u nás 
organizuje Katedra akupunktury a tradiční 
medicíny při IPVZ v Praze. Na druhé straně 
fungují další vzdělávací organizace kupříkladu 
Československá Sinobiologická společnost nebo 
TCM Institut.  

 

 

 
Dle světové zdravotnické organizace 

WHO je pro psychiatrickou léčbu akupunkturou 
doporučována např. úzkost, stres, deprese, 
nespavost. Aktuální kontrolované studie věnované 
léčbě deprese potvrdily důkazy pro doporučení 
akupunktury. Popisuje se kupříkladu potlačení 
projevů deprese, vyjma těžké fáze, ve srovnání s 
běžnými antidepresivy. 

Otázkou při léčení psychiatrického 
pacienta zůstává samotné racionální zpracování 
procesu akupunktury a možné oddělení nebo 
odsunutí od reálných problémů, se kterými pacient 
přichází do ordinace psychiatra. Nevědomá 
podpora různých psychologických obranných 

mechanismu při aplikaci 
akupunktury nemusí být 
zanedbatelná. Může se 
jednat o racionalizaci, 
vytěsnění, nebo 
intelektualizaci „můj 

problém je konečně vysvětlen nerovnováhou 
energie ve mně, nikoliv mých vztahů“, nevyjímaje 
riziko následné paranoidní reakce „jehlami mi 
aplikovali neznámou látku“. Limitujícím faktorem 
proto vždy zůstává dostatečné spolupracující 
pacient.  

Akupunkturu taktéž nelze nikdy 
zaměňovat s psychoterapií. Přesto se zdá, že 
akupunktura v současné době, i v očích kritiků, 
není zcela zatracovanou metodou, o čemž svědčí i 
zrození Česko-čínského centra tradiční čínské 
medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové.  
 
 Článek obsahuje původní autorův text pro 
časopis společnosti Solen, článek zkrácen a 
upraven autorem (poznámka redakce). 
 

MUDr. Ondřej Franek 
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Carpaccio 
 S přicházejícím teplým počasím se mění i 
chutě a nabídka čerstvých potravin. Dnes bych 
Vám ráda představila recept na carpaccio.  
 Jedná se o předkrm, který ale může zastat 
plnohodnotnou večeři a to i pro náročnější 
strávníky. Hlavní surovinou je kvalitní maso. 
Maso může být hovězí, nejlépe svíčková, nebo z 
ryb například losos. Pro vegetariány je možnost 
připravit si carpaccio například z řepy, nebo 
cukety. 
 Důležité je kousky masa, nebo řepy, 
nakrájet hodně na tenko, můžeme je ještě vložit do 
igelitového sáčku a rozklepat paličkou na maso. 
Pokud připravujeme rybu, tak vymačkáme šťávu 
z citrónu a z limetky, smícháme a rybu 
rozklepanou na tenké plátky naklademe na talíř, 
přelijeme připravenou šťávou a dáme odpočinout 
do lednice. Takto se ryba vlastně uvaří. Po 
vytažení z lednice šťávu slijeme. Řepu nakrájíme 
na tenké plátky a upečeme. 
 Připravíme si zálivku, kterou mám hodně 
ráda a hojně ji používám na všechny možné saláty 
i grilovanou zeleninu. 
 Skládá se z olivového oleje, dílu citrónové 
šťávy, lžičky medu a lžičky dijonské hořčice. 
Směs vyšleháme. Olivového oleje přidáváme dle 
potřeby a množství salátu. 
 Na talíř poklademe listy salátu, můžeme 
udělat i mix (výborná je rukola), na ně připravené 
kousky masa, osolíme a opepříme. Celé to  
zalijeme připravenou zálivkou, můžeme posypat 
hoblinkami parmazánu, zrníčky z granátového 
jablka, semínky (např. opraženými dýňovými 
semínky), můžete jej ale také posypat na másle 
opraženým na kousky nakrájeným bílým pečivem 
nebo vařeným nastrouhaným vejcem pro velké 
jedlíky. Fantazii se v tomto ohledu meze 
nekladou. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jako přílohu doporučuji čerstvé bílé 
pečivo. Jedná se o jídlo, které je spíše určeno pro  
slavnostnější příležitosti, splňuje však nároky na 
zdravou a vyváženou stravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suroviny:  

Kousek hovězího masa, lososa (cca 150 - 250g) 
Salát, nejlépe ledový, nebo mix jakéhokoliv salátu 

Granátové jablko 
Limetka, citrón 

Parmezán 
Oříšky, nebo semínka 

Pečivo  
Na zálivku: 

Olivový olej,  
citrón, med,  

dijonská hořčice 
 

    Dobrou chuť přeje  
Mgr. Eva Klimešová 

 psychoterapeutka 17BC  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vtípky doktora Tatarka 
 

Pepiček říká tatínkovi: "Hráli jsme fotbal a dal 
jsem dva góly". "A kolik to dopadlo?" "1 : 1". 
 

 Policajt zastaví auto, které řídí medvěd a 
vedle něho chlap. "Člověče vy jste se zbláznil! 
Necháte to zvíře řídit?", křičí policajt na chlapa 
"Co já? Já jsem stopař!" 
 

 Včera jsme se s manželkou pohádali, ale 
stejně jsem měl poslední slovo já". 
"A cos ji řekl?" "Tak si to teda kup!" 
 

 Bezdomovec máchá na pracovním úřadě 
čokoládou a vzteká se: 'Jak to, že mi nevěříte, že 
jsem student?! Vždyť vám přece ukazuju 

studentskou pečeť!' 
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O lásce 1 

Lucie Blažková 
 

Když láska schází,  
A ty nevíš kudy se dát 

V zádech tě mrazí,  
A nemáš chuť se smát 

 
Když lásku poznáš,  

Volno ti dává 
City hned získáš,  

Anděl na pozdrav křídly mává 
 

Když láskou žiješ,  
Sílu pak máš 

Špínu světa lehce smyješ,  
A pomluvám vale dáš 

 
Lásku jsi našel,  
Víru v ní máš 

Poklad jsi objevil,  
Každý cíl teď dáš 

 
Láskou teď záříš, Příroda tě láká 

Zdraví si vážíš,  
Pozor venku se smráká 

CARe 

 Rády bychom vám představily model rehabilitace duš evního onemocnění, který je provázaná 
celkovou reformou psychiatrické péče v ČR.  
 V tomto roce jsme se zúčastnily výcviku v této met odě. Lektory CARe  byli odborníci z Holandska 
(Dirk den Hollander) a Estonska (Triin Vana), kteří  tyto principy běžně používají ve své práci. Součás tí 
školícího týmu byl rovněž PEER pracovník (Kees van Rest), který na své zkušenosti potvrdil, že CARe 
funguje. Projekt zaštítili a České republice rozvíj ejí čeští supervizoři (Jana Pluhaříková Pomajzlová,  Martin 
Fojtíček a Lenka Škvorová).  
 Model se opírá o tři hlavní pilíře: orientace na p řítomnost, silné stránky a na proces zotavování. 
Metodika zahrnuje několik nosných témat. Jedná se o  odstup od expertní role a důraz na symetrické vzta hy, 
orientace na zdraví, možnosti, motivaci a přání, na  společenství (věci se dělají společně). V terapii musí bát 
dobře jak nemocnému, tak terapeutovi. Důraz je klad en na vzájemný respekt. Filozofie CARe stanovuje  
pacienta jako odborníka na svůj život. Výcvik nás s eznámil s konkrétními možnostmi práce, pochopením c o 
je a co není CARe. Což mnohdy vyžaduje změnu myšlen í, postojů a přístupu k tématice.  
 Součástí je také kognitivní a emoční učení. Ne rad y, ale sdílení zkušeností. Jako pomocníci často 
slouží CARe krátká videa, která mohou říci více než  slova. Třeba vám v příštím čísle nabídneme vhodné 
odkazy.  
 Rozhodly jsme se prostřednictvím Posla, ale návazn ě i formou dalšího vzdělávání seznámit s obsahem 
metody i ostatní motivované zaměstnance PN. 
 Loučíme se mottem: „Nechte mě jít svou cestou“   Jacques Prévert. 

           terapeutky Ivona a Eva 

Milan Farný 
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 I v tomto čísle našeho občasníku 
pokračujeme pohledem k „sousedům“. 
Tentokrát jsme požádali o příspěvek 
Psychiatrickou nemocnici v Brně Černovicích. 
Jejich sdělení zde rádi prezentujeme. 
  
  
  
 
 
 Péče o psychiatrické pacienty probíhá 
víceméně ve všech českých psychiatrických 
zařízeních podobně s cílem, co nejrychleji a 
v optimální kondici vracet pacienty do života „za 
plotem“. 
 U nás v Psychiatrické nemocnici Brno 
Černovice jsme se pro zvýšení tohoto standardu 
péče o pacienty rozhodli navázat spolupráci 
s projektem „SPOLU“, který byl založen v září 
2012, a je do něj zapojeno cca 200 studentů 
psychologie, kterým nabízí dobrovolnickou praxi 
ve vybraných psychiatrických zařízeních po celé 
ČR (Brno – Psychiatrická klinika, Psychiatrická 
nemocnice, Vojenská nemocnice, PN Kroměříž, 
Vojenská nemocnice Praha, PN Bohnice a Ostrava 
Mens Sana, o.p.s).  

 
 Studenti docházejí na konkrétní oddělení, 
kde zodpovídají za vedení některé z nabízených 
aktivit – arte-team, biblio-team, drama-team, 
english-team, film-team, kogni-team, muziko-
team, relax-team, tanečně-pohybový a vařečka-
team. Cílem projektu je především přispívat ke 
zkvalitňování a inovaci poskytované zdravotní 
péče, zajišťovat pestřejší možnosti využití volného  
času, destigmatizovat duševní onemocnění a 
obohacovat vzdělávání studentů psychologie. 
Spolupráce je tak prospěšná jak psychiatrickým  

 
pacientům v širší nabídce pravidelného volno 
časového programu, rovněž tak se zlepšuje osobní 
kontakt se zaangažovanými dobrovolníky a dává 
větší pocit podpory během doby hospitalizace.  
 Pro studenty psychologie je to pak cenné 
získávání zkušeností již během studia, s tím růst 
jejich profesních dovedností, zvyšování 
konkurenceschopnosti a rozvíjí se více podpora 
občanské odpovědnosti a činnosti ve prospěch 
širší společnosti. Pro zdravotnické profesionály 
tato spolupráce přináší rozmanitější spektrum 
informací o pacientech a rozšíření možností 
terapeutických aktivit pro hospitalizované 
pacienty, na které nezbývá při běžném 
personálním obsazení a časových možnostech 
prostor. 
 Tato spolupráce je ošetřena smlouvou mezi 
univerzitami a psychiatrickým zařízením, kdy 
studenti podepisují poučení o „mlčenlivosti“ a 
bezpečnosti práce, o každém dobrovolníkovi je 
zavedena registrační karta a jsou vybaveni 
jmenovkami. Spolupráce je vázána striktně pouze 
na půdu daného zařízení a jen po dobu trvání 
hospitalizace pacienta. Časově se jedná většinou o 
1 semestr, ale stává se, že studenti podepisují 
smlouvy i na celý školní rok, dokonce někteří 
docházejí podle svých časových možností i o 

prázdninách. Frekvence aktivit je 
většinou 1x týdně, s délkou trvání 
50 min. až 1 hodiny.  
 V současné době je do 
těchto aktivit zapojeno v PN Brno 
Černovice cca 29 studentů na 
odděleních různého typu, od 
diagnosticko terapeutických, pro 
léčbu závislostí až po odd. pro pac. 
hospitalizované dlouhodobě. 
Pracují většinou ve dvojicích, pod 
supervizí klinického psychologa 
příslušného oddělení, eventuálně 

koordinátora celého zařízení (vedoucí psycholog), 
kteří jim pomáhají s výběrem pacientů pro danou 
aktivitu, upřesňují časový harmonogram, tak aby 
byl v souladu s léčebnými a jinými aktivitami 
toho kterého oddělení. O prováděných aktivitách 
pak vypracovávají studenti zápis, určený zdrav. 
personálu. 
 Získaná zpětná vazba svědčí o oboustranné 
prospěšnosti za uplynulé 3 roky této spolupráce, 
kterou personál oddělení hodnotí jako smysluplný 
doplněk fungování odd., kdy jednotlivé programy  
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a aktivity jsou „šité na míru“ charakteru oddělení 
dle diagnóz a časovým možnostem. Pacienti se 
lépe poznají navzájem při společných aktivitách, 
což vede ke zlepšení atmosféry na oddělení, 
zápisy z těchto aktivit pak přinášejí zdrav. 
personálu bohatší informace z více zdrojů.  
 Neméně pozitivně projekt „SPOLU“ 
vnímají i samotní pacienti, pro které se aktivity 
stávají smysluplnějším využitím volného času, ve 
smyslu aktivizace a obohacení o nové formy 
činností,  s novou sebezkušeností,  podporující a 
rozvíjející sociální vztahy. Přínosná je rovněž 
pravidelnost a dlouhodobost aktivit, rozmanitější 
spektrum terapeutů - léčba je méně stereotypní, 
přítomnost terapeutů „ z venku“ oslabuje sociální 
stažení pac.a zlepšuje resocializaci, vede ke 
zkvalitnění průběhu hospitalizace a efektivitě 
léčby (compliance). 
 V neposlední řadě pak tato spolupráce 
přináší studentům zvýšení kvality vzdělávání, 
obohacené o cenné praktické zkušenosti a 
dovednosti:  komunikace s pacientem, pozorování, 
zápisy o aktivitách, práce se skupinou, které 
zvyšují jejich profesní kompetence. 
 

PhDr. Dana Budigová, 
vedoucí psycholog PN Brno 

 
„Díky roční zkušenosti v klinickém týmu jsem 
mohl zavítat do světa praxe, který si lze jen těžko  
představit pod teoretickými rámci bakalářského 
studia. Časté návštěvy různých klientů mi 
umožnily konečně začít prakticky chápat, co 
vlastně psychické poruchy znamenají, a že lidi 
jimi trpící jsou doopravdy vzorkem běžné 
populace, na kterou nemá smysl se dívat skrze 
prsty.“ 

student Standa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychiatrická nemocnice Brno 
Húskova 2 

618 32   Brno - Černovice 

Ústředna: 548 123 111, 548 123 111 

e-mail: sekretariat@pnbrno.cz 
www.pnbrno.cz 

 

Detašované pracoviště Slavkov  
Polní 470 

684 01    Slavkov u Brna 
tel.: 544 221 810, 544 221 810 
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RÁD DĚLÁM DOBRÉ SKUTKY 
 „Pane faráři, já rád dělám dobré skutky. 
Prodával jsem drogy a rozdával jsem i zadarmo 
marihuanu, ale teď jsem přišel na to, že asi tudy 
cesta nevede“ - řekl mi jeden mladý pacient naší 
nemocnice. Mé poslání jako nemocničního 
kaplana mezi jiným spočívá v rozlišování dobra a 
zla, pojmenování toho, co se děje v dané životní 
situaci, společném odhalování souvislostí mezi 
příčinou a důsledkem, doprovázení pacienta 
k poznání pravdy, která může být i bolestná, ale 
vždy uzdravující, hledání opěrných bodů a 
orientaci v duchovním životě. Velmi často jde 
tady i o očištění zfalšované koncepce Boha, 
našeho pána, jako bezcitného mstitele spáchaného 
námi zla nebo nebeského pojišťováka, který měl 
zasáhnout, automaticky někoho ochránit, někomu 
v něčím zabránit, či někomu něco nařídit a 
přinutit, aby tohle vykonal.  

 Snažím se pomáhat pacientům 
v rozlišování a povzbuzuji v počátcích rození 
řádu, který postupně a obtížně se vynořuje 
z chaosu a zmatku. Odpuštění Bohu, druhému 
člověku a sobě samotnému je terapeutickým 
prvkem, který vyžaduje čas, reflexi a který nesmí 
být ztotožněn s jednoduchým zapomenutím. 
Zapomenout neznamená odpustit.  
 Věřícím pacientům pomáhám znovu oživit 
a prohloubit víru, doprovázet ke zrání, aby 
alespoň trochu překonali dětinské představy a 
s pomocí svatých svátostí, kontaktu se slovem 
Božím a rozhovorům našli Toho, o kterém říká sv. 
Jan Apoštol, že je Láska (1J4,8). Když člověk 
najde v sobě moc a motivaci ke korekci svého 
vztahu s Bohem, často nachází posilnění a ochotu 
změnit něco k lepšímu ve svých vztazích 
v manželství, rodině, zaměstnání, lidské 
společnosti. Pocit toho, že mám na něco vliv, že 
není pozdě něco vylepšit, že jsem tvůrcem svého 
osudu, zodpovědným za to, co se děje ve mne a 
skrze mne kolem mne, může přehodnotit optiku 
člověka, který doposud měl dojem, že v mnoha 
situacích byl „aut“, pasivním pozorovatelem 
události. 

  
 Nemocniční kaplan je mezinárodní 
označení osoby, která vykonává pastorační péči ve 
zdravotnických, sociálních službách a hospicích.  
 Působí na základě pověření daného svou 
církví a smlouvy s nemocnicí.  
 Spolupracuje s pastoračními asistenty a 
dobrovolníky. Nabízí všem pacientům, jejích 
příbuzným, pozůstalým a pracovníkům ve 
zdravotnictví osobní rozhovory, doprovázení 
v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a 
utrpení, je průvodcem v období ztráty blízkého 
člověka, nabízí modlitbu, udělování svátostí, 
zprostředkování kontaktu na římskokatolické 
kněze a duchovní jiných křesťanských církví 
registrovaných v České republice.  
 Důležité informace najdete na webové 
stránce Katolické asociace nemocničních kaplanů 
v České republice: http://kaplan-nemocnice.cz/. 
 

P. Paweł Ziółkowski, Th.D. 

Psychiatrická nemocnice, Opava 

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů 
v České republice  
Thákurova 676/3  

160 00 Praha 6 – Dejvice 
 

Kontaktní adresa 

PhDr. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D. 
Wurmova 9  

pošt. schr. 193  
771 01 Olomouc 

Mobil: 774 583 372, 774 583 372  
E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz 
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 Představení: MUDr. Ondrej Žiak 
 Pochádzam zo severného Slovenska, zo 
Žiliny. Lekársku fakultu som študoval v Bratislave 
na Univerzite Komenského. Po získaní vzdelania v 
obore všobecné lekárstvo som sa  začal venovať 
svojmu obľubenému oboru v Psychiatrickej 
nemocnici Opava kde pracujem od septembra 
2016 na primariáte G, st. 5.  
 Popri štúdiu som sa venoval výskumu 
„Pohyb ako liek“, ktorý bol zameraný na 
pozitívny vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na 
neurodegeneratívne a psychické ochoreni a okrem 
toho som sa snažil čo najviac cestovať. V pohľade 
na zdravie a chorobu mi je blízky 
psychosomatický prístup so svojim bio-psycho-
sociálno-spirituálnym modelom a komplexním 
prístupom k riešeniu problémov.  
 Chorobu vnímam ako informáciu o tom, že 
niečo v našom osobnom alebo spoločenskom 
životě nie je v poriadku a cez túto optiku sa 
snažím hľadať riešenie. Medzi moje hlavné záujmi 
patrí pohyb akéhokoľvek druhu (horolezectvo na 
prvom mieste), čas strávený v kontakte s prírodou, 
spoznávanie nových krajín fyzického aj 
psychického sveta, nenáboženská spiritualita a vo 
všeobecnosti skúsenosť ľudkého života so vštkými 
jej odtieňmi. 
 

 JÓGA 
 Od septembra 2015 sa mi zhodou 
okolností naskytla možnosť pokračovať v cvičení 
Jógy s pacientami v našej nemocnici. Túto 
tradíciu začala pani doktorka Dudová, na ktorej 
lekcie neraz pacienti radi spomínajú. Sám sa 

nepovažujem za 
pokročilého jogistu, ale 
moje niekoľkoročné 
osobné skúsenosti 
s týmto učením rád 
zdieľam a podávam 
ďalej hlavne preto, lebo 
viem, že to má obrovský 
prínos pre zdravie 
človeka. Pokúsim sa 
vám teda v stručnosti 
priblížiť čo je Jóga 
a ako ju vnímam ja.  
 Na úvod len 
krátko k terminológii,  

 
aby sme sa trocha zorientovali. Jóga je jedno 
z hlavných indických učení o osobnom rozvoji 
a sebaspoznávaní. Vo všeobecnosti má 4 hlavné 
prúdy. A to karmajóga- cesta nezištnej práce 
a služby druhým, džánajóga- cesta rozumového 
rozlišovania a intelektuálnej práce, bahaktijóga- 
cesta lásky a hathajóga- cesta telesných cvičení 
a práce s dychom. Práve hathajóga je u nás 
najviac rozšírená a u nás sa spája s pojmom Jóga. 
 Preto v nasledujúcich riadkoch budem aj ja 
používať jednoducho pojem jóga na jej 
vysvetlenie . 
 Ako už vyplýva 
z predchádzajúceho 
textu, jóga je v prvom 
rade veľmi rozsiahle 
učenie, metóda alebo 
cvičenie na osobný 
rozvoj. Je to cesta 
poznania vlastného Ja.  
  
 Slovo Jóga v doslovnom preklade 
znamená Zjednotenie. Je to spôsob zjednotenia sa 
so sebou samým, so svojou pravou podstatou. 
A to na telesnej ale i duševnej a pre niekoho 
i duchovnej úrovni. Postupne sa v Jóge učíme 
spoznávať vlastné telo, pocity a prežívanie vo 
vlastnom tele, uvedomujeme si ako sa hýbeme. 
Telo nám dáva množstvo užitočných signálov. 
Človek je k týmto signálom stáva stále viac 
citlivejší a ak ich počúva, telo ho vedie k tomu, 
aby zmenil nezdravé návyky a pohybové 
stereotypy napríklad v podobe držania tela, 
chôdze a tak ďalej. To isté sa deje na mentálnej 
úrovni. Keďže naše telo a psychika nie sú 
oddelené entity, všetko čo sa odohráva na telesnej 
úrovni má svoj odraz na psychike a naopak 
psychické pochody sú vyjadrené na fyzickej 
úrovni. Pri práci s telom spoznávame mnohokrát 
svoje emócie v podobe rôznych svalových blokov.  
 Pri cvičení Jógy sa postupne telo stáva 
pružnejšie a stále viac uvoľnené. Niečo podobné 
sa deje aj na mentálnej úrovni. Myseľ sa stáva 
pokojnejšou, utišuje sa vnútorný dialóg, ktorý 
väčšina z nás vedie počas celého dňa, myšlienky 
sa dostávajú pod kontrolu nášho vedomia. 
Psychickú energiu, ktorú tým ušetríme môžeme 
potom efektívnejšie „investovať“ do 
sebarealizácie. 
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 Avšak Jóga má ešte mnoho iných 
rozmerov. Jeden z dôležitých pilierov cvičenia je 
schopnosť stále dokonalejšieho uvoľnenia sa vo 
viac či menej náročných jogových pozíciách tzv. 
Asánach. Táto schopnosť nám na psychickej 
úrovni umožní „zrelaxovať sa“ v náročných 
stresových situáciách každodenného života. 
Okrem toho samotné asány majú pozitívny vplyv 
na kardiovaskulárnu a nervovú sústavu, na 
hormonálnu rovnováhu a metabolizmus a to 
hlavne tým, že zlepšujú prekrvenie určitých častí 
tela. Samozrejme, podobný vplyv majú aj iné 
druhy športov. Aký je teda rozdiel? Celkom 
zásadný rozdiel medzi cvičením jógy a napríklad 
gymnastiky je v tom, že jóga kladie dôraz na 
mentálnu úroveň cvičenia, na vedomý pohyb, na 
uvedomovanie si vlastného tela a pochodov ktoré 
sa v ňom dejú. Nie je dôležité koľko cvikov, 
pozícií vykonáme, ale s akou kvalitou. Je to 
vlastne druh psychosomatického cvičenia, ktoré 
zasahuje na bio-, psycho- a nakoniec pri upevnení 
fyzického a psychického zdravia aj na sociálnej 
úrovni.  

 Ďalším dôležitým pilierom je dýchanie. 
Málo kto si uvedomuje ako dýcha. Pritom aj 
súčasná medicína vie, že dýchanie nie je len 
prostá výmena plynov. To ako dýchame 
ovplyvňuje cirkuláciu krvi, vylučovanie 
hormónov, prekrvenie svalov, činnosť tráviacej 
sústavy a v neposlednom rade činnosť nervovej 
sústavy. Dychové cvičenia sú samostatným 
stupňom Jogovej praxe Pranajámy, ale práca 
s dychom je aj neoddeliteľnou súčasťou telesných 
cvičení. Takzvaný plný jogový dych je spôsob 
dýchania do celých pľúc a jogista sa mu učí 
postupne v prvých lekciách. Skúste chvíľu 
pozorovať ako počas dňa dýchate. Už len samotné 
vedomé dýchanie pomáha utíšiť myseľ, upokojiť 
sa a lepšie sa koncentrovať na vykonávanú 
činnosť. 
 Na záver by som podotkol, že Jóga nie je 
jediná cesta sebapoznania a sebazdokonalovania, 
je naopak jedna z mnohých a nie každému musí  
 

 
vyhovovať. Z vlastných skúseností však viem, že 
je to cesta veľmi efektívna, ktorá môže priniesť do   
života človeka zdravie a spokojnosť na fyzickej aj 
psychickej úrovni. Vo všeobecnosti platí, že Jóga 
sa dá cvičiť v každom veku, nie sú známe ani 
žiadne zdravotné obmedzenia. Je to práve preto, 
že nejde o výkon, ale o počúvanie svojho tela, 
každý si teda môže nájsť to, čo mu vyhovuje.  
 V našej na 
výkon orientovanej 
spoločnosti je 
niekedy pre 
začínajúceho 
jogistu ťažkým 
orieškom nesnažiť 
sa isť na maximum 
do stále 
krkolomnejších 
pozícií až do 
bolesti. O to však 
v Jóge vôbec nejde. 
Jedno obmedzenie 
však jestvuje. Jóga nie je určená pre toho kto 
nemá chuť na sebe pracovať a spoznávať sám 
seba.  
 Teším sa na vás na našich lekciách 
v telocvični PNO, ktoré máme vždy v utorok 
o 13:00 a vo štvrtok o 11:00. Treba si so sebou 
doniesť podložku na cvičenie a chuť vyskúšať 
niečo nové. 

 MUDr. Ondrej Žiak 
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 V úvodníku již byla představena nová 

rubrika, kde se budeme potkávat s reakcemi 

čtenářů na časopis POSEL, jejich podněty a 

připomínkami. Dneska zde máme reakce na 

minulé číslo časopisu, ke kterým jsme se dostali 

vyhlášením ankety na stanici. Za reakce budeme 

rádi, neboť budeme vědět jak dále.. 

S díky redakční rada  

 
 "Časopis Posel je zdrojem mnoha užitečných 
informací pro pacienty. Je v něm mnoho informací, 
jak použít čas ve tvorbě, vaření a cestování. 
Vyskytuje se v něm také reforma tudíž je v něm 
přehled jak funguje strategie péče o postižené. 
Člověk se z něho dozví mnoho zajímavých věcí Vtipy 
člověk časopise určitě uvítá. Pomůže člověku, jak 
pracovat s časem." 
 

 "Grafické provedení časopisu je úhledné. 
Velmi povedené jsou vtipy doktora Tatarka. V 
časopisu je spousta jednak oficiálních článků o 
vedení nemocnice a rady a prostor pro tvorbu 
nemocnice. V posledním čísle 30 jsou dobře 
provedené malby pacientů." 
 

 "Křížovky a sudoku, plnohodnotný časopis 
obsahuje komplexně vše."  

 
 
 

 

Peer konzultant 

 Jmenuji se Martin Okáč a na stanici 17BC 

oddělení H působím od února 2016 v pozici peer 

konzultanta. 

 Peer konzultant je člověk se zkušeností s 

duševním onemocněním a tuto zkušenost používá 

k podpoře dalších pacientů a posilování jejich 

naděje v zotavení. 

 Mám celoživotní zkušenost s duševním 

onemocněním. Naposledy jsem byl hospitalizován 

v PN v Opavě na jaře 2014. Od té doby je můj 

stav stabilizován. Chtěl bych být pacientům 

inspirací při jejich zotavování a pomoci jim 

vydržet a překonat překážky, které jim v tom 

mohou bránit. Rád bych poskytl užitečnou 

podporu, povzbuzení a naději. Budu se snažit pro 

to dělat maximum možného. 

 Pokud s mou činností na oddělení bude 

někdo zásadně nesouhlasit, může to oznámit 

sestře, nebo ošetřujícímu lékaři. 

       
 "Celkově dobrý dojem z charitativních akcí 
jako je Unika centrum. Jsem rád , že časopis někdo 
vytvořil a dal si s ním práci!!! Moc bych ocenil 
fotografickou tvorby. 
Pěkné grafické podání. Vtípky a slovo ředitele." 
 

 "Zaujaly mě vtípky pana doktora Tatarka, 
Dvojitá mříž, Téma reforma, Pracovní návštěva v 
Norsku. Profesionální provedení." 
 

 "V časopise mě zaujal článek o stigmatizaci 
duševně nemocných a celkový obsah hodnotím 
kladně, včetně humorných částí." 
 
 "Celé tohle číslo časopisu Posel mi přijde 
zajímavé. Všechny články jsou výstižné a poučné. 
Časopis by mohl existovat v elektronické podobě na 
stránkách PN." 
 
 "Vtípky doktora Tatarka, cestování Francie 
jinak, Jak napsat životopis, Zoom Frýdek-Místek, 
odrážky jsou zajímavé." 
 
 "Tvorba pacientů. Básničky." 
 
 "Je to časopis, který přináší zajímavé 
informace z oblasti psychiatrie, na začátku slovo 
ředitele, což považuji za důležité. Oslovila mě 
reforma, která zlepšila kvalitu duševně nemocných, 
další částí je zobrazení tvorby pacientů." 

 

 

 Pokud s mou činností na oddělení bude 

souhlasit a přijde za mnou, budu to brát jako 

souhlas ke spolupráci. 

 Na spolupráci s Vámi se těší 

Mgr. Martin Okáč 
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 Jako každý rok, tak i letos jsme přivítali 

jaro i my z dětského oddělení velikonoční 

výstavkou, která proběhla v prostorách prosklené 

verandy našeho pavilonu.  

 Děti z oddělení připravily opět krásné 

dekorace a výtvory za pomoci paní vychovatelek a 

sester. Akce měla velký úspěch a dočkali jsme se 

pochvalných ohlasů jak od pacientů, tak od 

zdravotnického personálu.  

 Věříme, že příští výstavky, tradiční 

vánoční, ale i další velikonoční, budou mít stejný 

ohlas. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.  

 
Dětské oddělení 14A, 14B 
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 Co nového v roce 2016? 

 Nový rok přinese některé změny v 

oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se 

minimální mzda z 9200,-Kč na 9900,-Kč.  

 Končí II. důchodový pilíř. A jako 

kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci 

dostanou důchodkyně a důchodci v únoru 

jednorázový příspěvek 1200,-Kč. 

 

 DŮCHODY 
 Od ledna se zvyšují důchody starobní, 
včetně předčasných starobních důchodů, důchody 
invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího 
stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. 
 Základní výměra důchodu (stejná pro 
všechny druhy důchodů) se zvýší o 40,-Kč (z 
2400,-Kč na 2440,-Kč). Procentní výměra 
důchodu, která je individuální v závislosti na 
získaných dobách důchodového pojištění a 
dosahovaných příjmech, se nezvyšuje. 
 Důchodci proto dostanou v únoru 

jednorázový příspěvek 1200,-Kč navíc. MPSV 
se tak snaží vykompenzovat nízkou zákonnou 
valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů 
ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činí 
zvýšení částku odpovídající stu procent růstu 
úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku 
odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd. 
Zákon tyto parametry přesně stanovuje a 
neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené 
zvýšení důchodů (v roce 2015 si důchodci 
polepšili v průměru o 200,-Kč měsíčně, základní 
výměra se zvýšila o 60,-Kč na 2400,-Kč a 
procentní výměra se zvýšila o 1,6 %). 
 
 VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA 

 Poctivě pracovat se musí vyplatit. 
Postupně se proto bude  zvyšovat minimální mzda 
tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům 
průměrné mzdy. Při schválené valorizaci 
minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat 
zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 
procent. 
 Od ledna 2016 tak minimální mzda 
vzroste o 700,-Kč (z 9200,-Kč v roce 2015) na 
9900,-Kč, minimální hodinová mzda se zvýší z 

55,-Kč (v roce 2015) na 58,70Kč. 
 Sazba minimální mzdy pro stanovenou 
týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u  

 

 
zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 
48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na 55,10 Kč za 
hodinu, tedy na 9300,-Kč za měsíc. 

 V návaznosti na to se valorizují i nejnižší 
úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž 
mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, 
a pro zaměstnance ve veřejných službách a 
správě. 
 
 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
 Redukční hranice pro úpravu denního 
vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet 
výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 
2016 následující: 

• první redukční hranice činí 901,-Kč  
 (888,-Kč v roce 2015), 

• druhá redukční hranice činí 1351,-Kč  
 (1331,-Kč v roce 2015), 

• třetí redukční hranice činí 2701,-Kč  
 (2662,-Kč v roce 2015). 
 Částka rozhodného příjmu potřebná pro 
účast na nemocenském pojištění činí 2500,-Kč i v 
roce 2016. 

  Bc. Simona Slaná 

 

 

 

 

 

Milan Farný 
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 VÍM DJ HULSN 
Nikhuls 

 
Byla jsem blbá, dobře to vím. 
Činy byly špatné, moc dobře 
vím to – už nechci chybovat! 

Napravím to, 
Prokázat všem – je mi to líto! 

 
Teď život mám, na to 

zakládám. 
Pochopila jsem správnou cestu. 
Teď jen ukážu celému městu, 

ve správném gestu. 
Když toto říkám, to 

podotýkám, 
že mé plány nejsou jen fámy. 

 
Mé rodiče zbožňuji, nadevše 

miluji. 
Když u nich boduji, ve svém 

životě skóruji. 
A proto pamatuji na chvíle 

špatné, 
aby nebyly vratné. 

 
Chci rodiče ctít a mít! 
A zároveň je pochopit. 

 
Teď život mám, na tom 

zakládám, 
pochopila jsem správnou cestu, 

teď jen ukážu celému městu, 
ve správném gestu. 

Sebe chci ctít a špínu smýt! 
 

(báseň z dětského oddělení) 

 

Pohled 
Zdeněk Demčík 

 

Když díval jsem se 
Na tebe 

Jako bych se vracel 
Z dlouhých cest 

K tobě 
A málem naději 

Jsem ztrácel 
Budeš li ještě 

Milá moje 
 

Já v mysli 
Vyvolával 
Tvůj obraz 

Vleže i ve stoje 
Těšil jsem se 

Na každý okamžik 
S tebou zas 

Když byla jsi 
Se mnou 

Jakoby ozářil mne 
Sluneční síly jas 
Nemohl jsem už 

Bez tebe ani 
Vteřinu být 

Musel jsem se 
K tobě opět navrátit 

Jak těžké 
Bylo poznání 

Že už mne nemiluješ 
Že jenom předstíráš 
Že jenom slibuješ 

 
Kiosek na oddělení 17BC 

NOVÝ  POČÍTAČ 
 
 Začátkem května se na stanici 17BC 
objevil na chodbě počítač. Pacienti ho prvních 
pár dnů jen obcházeli než byl uveden do 
provozu. Na počítači je internet, tak si mohou 
vyzvednout poštu, navštívit sociální sítě, ale 
také podívat se  na novinky ze světa a mnoho 
dalšího. 
 Především si mohou vyzkoušet 
programy cvičící paměť, pozornost a rychlost. 
Já sám jsem měl možnost minulý rok tyto 
programy díky Norským grantům testovat, tak 
vím že jsou k užitku. 

   

Tomáš Macek 

Milan Farný 
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Básně Marie Farné z básnické sbírky  

PALETA BEZEJMENNÉHO MALÍŘE  

s ilustracemi Milana Farného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

Bílá 
Bílá je obálka na dopise 
co k přečtení nabízí se 

stejně je tomu u lidí 
dovnitř nikdo nevidí 

jen ty, Bože, Ty nás znáš 
a obálky nevnímáš 

a kdo je bílý na duši 
to se vlastně netuší 

 

Perleťová 
Perleťová náušnice 

třpytí se ve světle svíce 
kolem hodně dam a pánů 
všichni kryjí svoji hanu 
na houpačce půlměsíce 

sedí štědrá krasavice 
která loudí do džbánku 
společenskou smetánku 

 

Oranžová 
Žhavé jižní slunce 

s touhou samčí 
vyzdobilo stromy 

oranžovými pomeranči 
na pahorku stál 

Nero životem ztřeštěný 
o hořícím městě 

báseň psal 
a 

nad Římem 
sálaly oranžové plameny 

Růžová 
Na hostině zní písničky 
růžově kvetou větvičky 

hlava lososa na míse 
růžové maso krájí se 

o talíř cinkají vidličky 
Salomé má čtyři spodničky 

ve víru tance poklekla 
nejraději by utekla 

 

Červená 
Červená barva vřela 

a nebyla to krev 
červená barva sládla 

na tvých rtech 
doba skomírala 
a nebylo jí moc 

doba usínala 
a byla to noc 

něha varhan zněla 
a nebylo jí málo 

něha čistou láskou pěla 
a všechno kolem spalo 

 Modrá 
Že se chceš brzy 

katapultovat 
do blankytu 

a přinést mi modré z nebe 
na důkaz svého citu 

je nehodno tebe 
prodluž pravou ruku 

tužkou 
a dále ztvárňuj svoje snění 
živí milenci světem bloudí 

a mrtvým patří osamění 
 

Zelená 
Zelené jsou lesy 

svět mých pěších cest 
ještě dlouho byliny budou 

kvést 
v zelené trávě 

ze spánku 
probudil pramen studánku 

ruka ruku myje 
a touha ještě žije 

 
Zlatá 

Kalichy, monstrance ze 
zlata 

svatá je jejich podstata 
velké tajemství tají 

tělo a krev Boží ukrývají 
a ti kdo jsou v bázni Boží 

lační a žízniví 
a ve své lásce pravdiví 
těm jejich obsah náleží 
a na tom jedině záleží 
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REKONSTRUOVANÝ KULTURNÍ 
DŮM UVÍTAL ZASTUPITELE 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA  
 Dne 11. 5. 2016 se v odpoledních 
hodinách uskutečnilo setkání zastupitelů 
SMO v čele s primátorem Ing. Radimem 
Křupalou a vedením PN v Opavě a zástupci 
zaměstnanců PN v Opavě. 
 Meeting probíhal v přátelském duchu. 
Pan ředitel PNO Ing. Zdeněk Jiříček seznámil 
přítomné s historii PNO, představil současnou 
situaci, výhledy a vize do budoucna. 
 Diskuze byla zaměřená prakticky 
k možné vzájemné spolupráci a také 
k pochopení filozofie reformy psychiatrie a 
směřování psychiatrie vůbec. Dotazy 
směřovaly také k vyjasnění struktury a 
obsahu péče nově připravovaných Center 

duševního zdraví (CDZ), možného 
propojování zdravotních a sociálních služeb.  
 Po ukončení formální části přijali 
zastupitelé SMO přijetí k prohlídce areálu 
PNO. A to včetně prohlídky nové vznikajícího 
stacionáře Osmička.  
 Setkání bylo ve znamení 
oboustranného zájmu jak o problematiku 
duševní nemoci, tak i s důrazem na kvalitní 
začlenění PNO v našem regionu a jistě tak 
bylo dobrou platformou pro další spolupráci. 

Redakční rada    

 

 

 

 

 

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

Toto číslo bylo dáno do tisku 20. 5. 2016 a vychází v červnu. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
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