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 Jak zvládnout špatnou podzimní 

náladu? 
  
 U každého z nás probíhá tzv. podzimní 

nálada v různé míře. U větší části populace se 
jedná spíše o výskyt nepříznivých nálad. 
 Proč upadá na člověka změna nálady  ve 
větší míře právě v podzimním období? Odpověď 
je prostá. Konec veselého léta, zbarvené listy na 
stromech, které následně opadávají, počasí začíná 
mít vlastnost sychravého rázu a slunečné dny se 
vyskytnou jen výjimečně. Energii získáváme 
právě především ze slunečního záření. Slunce je 
zdrojem světla a energie, která má blahý vliv na 
povzbuzení organismu, ale i na zlepšení celkové 
regenerace organismu. 
 Negativní pocity a špatná nálada 
nepřichází sama přesně v daném ročním období. 
Příčina je zejména z důvodu síly schopnosti 
potlačení trápení a strastí. V létě, kdy jsou 
slunečné teplé dny, v období dovolených, 
možných výletů, či ve dnech turistiky dokážeme 
problémy snáze potlačit a nepřemýšlet nad nimi. 
Je dokázáno, že starosti a přemýšlení nad nimi 
vytlačí z našeho podvědomí právě nejrůznější 
aktivity. Dá se tedy zjednodušeně říci, že v letním  
období nemáme na problémy čas. A zde je 
kořínek celé příčiny  špatné nálady v podzimním 
období. 
 Jak se projevuje? Vlivem nedostatku světla 
dochází hlavně ke zvýšené únavě. Dále je 
charakteristický menší celkový zájem, skleslost, 
špatná nálada a její změny, přecitlivělost, ale i 
poruchy spánku. Příčinou pocitu nespokojenosti, 
neradosti je hlavně nedostatek hormonu štěstí . 
 Co pomáhá? Pravidelný spánek,dodržujte 
správnou životosprávu s vysokým obsahem 
vitamínů a minerálů, dodržujte pitný 
režim,vyvarujte se stresu,sportujte 
 Podzim nás připravuje na zimu, na krutou i 
teplou. Už na podzim je všude cítit vůně zimy a 
vidět dekorace vánoc. Podzim je prostředníkem 
mezi létem a zimou a tuto úlohu splňuje velmi 
dobře. 
 Člověk by si měl uvědomit, že podzim je 
jedinečné, nenahraditelné a krásné období roku.  
 

                                      Mgr. Simona Slaná 
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 Ve středu 12. 10. 2016 se v Rožnově pod 

Radhoštěm konala přednáška velmi uznávaného 

českého psychiatra, popularizátora vědy a 

vysokoškolského pedagoga, profesora Cyrila 

Höschla. Přednášku pořádala obecně prospěšná 

společnost Iskérka v rámci Týdnů pro duševní 

zdraví pod záštitou místostarosty Ing. Jana 

Kučery za podpory Mikroregion Rožnovsko.  

Týdny pro duševní zdraví jsou celorepublikovou 

akcí, jejichž cílem je zprostředkovávat široké 

veřejnosti informace o duševním zdraví, 

duševních nemocech a přispívat ke zlepšení 

postoje k duševně nemocným, snižovat 

stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého 

oboru péče o duši. 

 Ještě před začátkem této akce jsem krátce 
hovořila s profesorem Höschlem a domluvila jsem 
s ním rozhovor. Přislíbil mně, že odpoví na moje 
dotazy. Krátce poté jsem mu napsala email a ještě 
týž den odpověděl. Byla jsem šťastná, že se tento 
rozhovor uskutečnil a moc mu děkuji za jeho 
ochotu. 

 Pan Cyril Höschl je 40 let ženatý, má 

dvě dcery, dva syny a devět vnoučat. Jako 

psychiatr pracuje již 42 let, z toho ovšem 

v posledních 26 letech v různých manažerských 

a akademických funkcích, protože po 

Listopadu 89  byl zvolen děkanem 3. lékařské 

fakulty a jmenován ředitelem Psychiatrického 

centra Praha (dnes 

Národní ústav 

duševního zdraví - 

NUDZ). Za svůj 

úspěch považuje 

jednak zavedení 

nového kurikula 

(systému výuky) na 

lékařské fakultě a 

také vybudování 

NUDZ, který je 

poměrně unikátním 

centrem neuropsychiatrického výzkumu, který 

zahrnuje také oblast sociální psychiatrie. Za 

neúspěch považuje to, že se nám dosud 

nepodařilo dostatečně zreformovat péči o 

duševní zdraví v naší zemi a výrazněji zlepšit 

podmínky lidí s duševním onemocněním a 

postavení psychiatrie ve společnosti.   

 Národní ústav duševního zdraví vznikl 
transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 
2015, sídlí na adrese Topolová 748 v Klecanech. 
Vybudování nového moderního výzkumně a 
klinicky orientovaného centra umožnil projekt 
financovaný z operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním 
pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České 
republice. 
 Zaměřením programu NUDZ je výzkum 
neurobiologických mechanizmů vedoucích k 
rozvoji nejzávažnějších duševních poruch 
(schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na 
stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a 
testování nových diagnostických a léčebných 
metod. Přístup k řešení problematiky je založený 
na vzájemné provázanosti metodik molekulární 
biologie, animálního modelování a klinického 
výzkumu a testování. Zdroj informací: 
www.nudz.cz 
  
Jak vnímáte neziskové organizace, které 

pomáhají duševně nemocným? 
 Jako potřebnou protiváhu resp. doplněk k 
tradičním oficiálním strukturám péče o duševní 
zdraví. Mnohé z těchto neziskovek představují 
alternativní pohled na úkoly, jež má řešit 
psychiatrie, včetně pohledu pacientského. 
Dokážou vyhledávat příležitosti k vícezdrojovému 
financování různých bohulibých programů a 
bývají též inspirací i pro ty, kdož prosazují 
pozitivní změny v péči o duševní zdraví na úrovni 
státní správy.  
 

Co byste změnil v psychiatrických léčebnách?  
 Mnohé léčebny jsou vedeny moderně a 
osvíceně. Řada z nich poskytuje některým 
nemocným zázemí a  „azyl“, který by při větší 
míře svého postižení těžko jinde našly. Přesto 
celkově vzato, by se část kapacity léčeben (dnes 
nazývaných nemocnicemi) měla přesunout do 
jiného prostředí, do komunit a do oblasti sociální 
péče. Psychiatrickým nemocnicím by měla zůstat 
specializované péče o nemocné se závažnými 
poruchami, jež jim neumožňují samostatné 
fungování mimo psychiatrické zařízení. Neměly 
by se však stávat „konečnými stanicemi“, a měly 
by být otevřené světu, jak už některé ostatně jsou,  
a měly by se vnitřně reformovat a zkvalitňovat 
zejména s ohledem na respekt k osobním právům 
a lidské důstojnosti pacientů, měly by být součástí  
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reformované sítě služeb od ambulancí přes 
stacionáře, centra duševního zdraví až 
k rehabilitačním, lázeňským a komunitním 
službám.  
  

 Jakou nejlepší zkušenost máte v péči o 

duševně nemocné z cizích zemí a proč?  
Na to je těžká odpověď proto, že žádné zařízení, 
které jsem v zahraničí navštívil, nemusí být a asi 
ani není, pro tu či onu péči reprezentativní. Když 
jsem působil jako prezident Evropské 
psychiatrické asociace, setkal jsem se několikrát 
s pacienty z různých zemí a ti si vesměs stěžovali 
na stejné nedostatky, jako si někdy stěžují pacient i 
u nás. Dokonce se mi zdálo, že stigmatizace 
nemocných (šlo konkrétně o bipolární poruchu) je 
například v Anglii, jež je nám dávána za příklad, 
větší než u nás. Dva britští pacienti si mi stěžova li, 
že vinou své  „nálepky“ nemohli sehnat práci, 
nikdo se s nimi prakticky nebavil. A k lékaři se 
téměř nemohli pro dlouhé čekací lhůty dostat. 
  Když ale naši kolegové z NUDZ kladli 
obyvatelům v České republice a ve Velké Británii 
otázky, kterými zjišťovali postoj veřejnosti 
k duševně nemocným,  např. snesl byste duševně 
nemocného jako svého  „souseda", „kamaráda", 
„partnera" atd.,  vyšla ve výsledku Británie jako 
mnohem tolerantnější, poučenější a lidštější. Na 
druhou stranu jsem měl možnost na veřejném 
shromáždění s pacienty z různých zemí diskutovat 
s dívkou, která byla pro závažné onemocnění 
(psychózu) hospitalizována v několika zemích 
Evropy včetně Itálie, Turecka, Británie a České 
republiky. Na můj dotaz, kde by si vybrala 
hospitalizaci příště, kdyby nedej bože byla opět 
vystavena té nutnosti. Celkem bez zaváhání 
odpověděla, že v Česku.  
 Ale abych Vám odpověděl: ostrůvky 
pozitivní deviace v péči o duševní zdraví najdete 
v Evropě leckde, například v Holandsku, na 
severu Itálie, ve Finsku, ale třeba i na Krétě. 
Všude ale také najdete příklady negativní.  
  

 Co si myslíte o stigmatizaci lidí s 

duševním onemocněním? 
 Stigma našeho oboru je jedním 
z přetrvávajících problémů, jenž komplikuje jak 
dostupnost psychiatrické péče, tak účinnost léčby. 
A netýká se jen pacientů, ale i těch, co v oboru 
psychiatrie pracují. Součástí chystané reformy 
péče o duševní zdraví bude právě také 

destigmatizační  kampaň, která má mnoho podob 
a nástrojů, od osvětových přednášek a mediálních 
vystoupení až po veřejná přihlášení se ke své 
duševní chorobě ("coming - out") známých 
osobností, umělců, politiků, vědců, sportovců.  
  

 Jak vnímáte negativní postoj velkých 

médií k problematice duševních onemocnění?  
Média pacientům škodí i tehdy, referují-li 
pravdivě. Spojují psychiatrii totiž téměř výlučně 
s něčím negativním, kdežto pozitivní jevy a 
události do souvislosti s psychiatrií nedávají 
prakticky nikdy.  
 Takže se snadno dočtete, že bývalý pacient 
psychiatrické léčebny někoho zavraždil, ale 
nedočtete se stejně pravdivou zprávu, že bývalý 
pacient psychiatrické léčebny předložil ve 
sněmovně novelu nějakého zákona.  
  

 Co říkáte na strategii reformy 

psychiatrické péče? 
 Snažíme se k ní v NUDZ také přispívat, 
ale na hodnocení je ještě brzy. Musíme tudíž 
s názorem posečkat. Mně se v hlavních bodech 
líbí, ale mám obavy, jak bude vypadat to, co z ní 
nakonec zbude.  
 

 Jakou změnu má tato strategie přinést 

do systému péče o duševně nemocné? 
 Především přesun péče směrem 
k přirozenému prostředí pacienta (do terénu, do 
komunit, do Center duševního zdraví).  
 

 Jakým způsobem by se lidi s  duševním 

onemocněním měli aktivně zapojit, aby široká 

veřejnost změnila názor, že duševně nemocní 

nejsou vrazi, blázni, neschopní a líní lidé? 
 Zejména ti úspěšnější by se neměli bát o 
svém vztahu k psychiatrii veřejně mluvit a 
poskytovat tak příklad ostatním.  
 Velice cenná jsou pacientská sdružení a 
také organizace příbuzných duševně nemocných, 
které v některých zemích (na rozdíl od nás) mají 
poměrně velkou váhu, představují pro politiky 
zajímavou část elektorátu, již nelze beztrestně 
opomíjet, a tak mnohdy dosahují ve vyjednávání 
lepších podmínek pro pacienty značných úspěchů. 
To se u nás stále ještě příliš nedaří.  
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Ocenění za rozvoj 

psychiatrické péče 

v regionu. 
 MUDr. Ivana Drábka není třeba mnoho 
představovat, neboť je s psychiatrickou léčebnou 
dnes již nemocnicí dlouhodobě a velice úzce spjat. 
Narodil  se 3.12. 1946 ve Zlíně. Vždy směřoval 
k medicíně a od dětství se chtěl stát lékařem. 
Během studia se oženil a odstěhoval do Opavy. 
Odtud to byl už jen krůček do psychiatrické 
léčebny, kde nastoupil v roce 1971 na stanici 5. 
Postupem praxe absolvoval první i druhou atestaci a  
v roce 1979 vyhrál konkurz na místo primáře 
psychiatrické ambulantní péče při OÚNZ v Opavě. 
Tuto pak zmodernizoval, přestěhoval do prostor na 
ulici Sušilovu, kde je doposud. V roce 1988 
nastoupil jako primář na primariát C.  
 Krátce po sametové revoluci vyhrál konkurz 
na místo ředitele psychiatrické léčebny v Opavě a 
ve funkci setrval téměř 24 let. Během této doby si 
podržel i ambulantní praxi. Je ženatý a má 3 děti.  
 Za podporu rozvoje psychiatrické péče letos 
obdržel Heverochovu medaili. Nyní pracuje jako 
ambulantní lékař. K ocenění i životnímu jubileu 
gratulujeme a přejeme hodně zdraví a radosti jak 
v životě pracovním tak i osobním. 

Mgr. Eva Klimešová 

 Jakou máte vizi do budoucna v péči o 

duševně nemocné? 
 Těch vizí je několik. Na úrovni péče je to 
implementace reformy tak, jak jsem ji stručně 
charakterizoval, na úrovni výzkumu je to 
představa, že se konečně podaří odhalit podstatu 
schizofrenie a bipolární poruchy a bude tak jednou 
možno těmto onemocněním předcházet. 

Rozhovor vedla Dana Mičolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V tomto roce ukončil MUDr. Libor Chvíla, 

Csc. svou dlouholetou dráhu primáře oddělení 

pro léčbu závislostí. Na tomto primariátě ale 

pracuje i nadále a Posel nabízí krátké ohlédnutí 

za jeho pracovní kariérou. 

 

Čtyřicet let v blázinci 
 Nevím, kdy je vhodný čas na „ohlédnutí“, 
či dokonce na „vzpomínání“, ale  1. 8. 2016 to 
bylo čtyřicet let, co jsem nastoupil do opavské 
léčebny. Mnozí nejen, že nepamatují léčebnu z té 
doby, ale ani několik desítek let potom. Takže 
mohu přibarvit ta léta i celou atmosféru.  
 Neprošel jsem pracovně všechna oddělení, 
byl jsem jen úvodní půlrok na přijímacím 
psychotickém, mužském oddělení č. 6, pak vlastně 
stále na protialkoholním a  jen takovou krátkou 
vsuvku, nějaký zástup, na primariátu H. Mám tak 
svou karieru zaměřenou na závislosti. Když tak 
porovnávám naše začátky tehdy a nyní,  tak si 
myslím, že jsme to měli snadnější. Primáři se 
starali o naše vzdělávání, každou první středu a 
úterý v měsíci jsme měli předatestační školení 
v Praze a Purkyňku, mohli jsme jet na stáže do 
spřátelených léčeben a věděli jsme kdo nás bude 
za tři roky zkoušet z první atestace. 
 Atmosféru bych nazval feudálně 
demokratickou. Hierarchie sekundář - ordinář -
primář - ředitel byla docela pevná a nešla obejít. 
Navíc primáři léčebny se většinou pyšnili 
vědeckými tituly CSc. A  málo frekventovanými 
křestními jmény : Albert, Slavoj, René, Quido, 
Ilja, Irena. V té hierarchii nešlo pominout 
zavedené ošetřovatele. Pro mladého doktora  byli 
na roveň autority primáře také pánové Benešl, 
Rubeš, Melecký a na dalších oddělení podobní a 
staniční a vrchní sestry. Většinou se ale nemýlili 
ani v odhadu 
pacientů ani 
v dávkách léků. 
 Pacientů bylo 
daleko méně, co do 
počtu příjmů. 
Léčebna měla přes 
1.000 lůžek, všechna 
byla plná, ale dosti 
pacientů zde byla 
„dlouhodobě“. Třeba 
celý život.  
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 Kromě neuroleptik (fenothiazinové řady) 
byla elektrošoková léčba a pak ještě inzulinové 
šoky. Určitě by nyní neobstál systém podání 
inzulinu v dávce způsobující koma a pak podávání 
40% glukozy  intravenozně. Navíc specifika 
„malých inzulinů“, nešokové dávky, podávané 
drogově závislým. Dalším půvabným modelem 
léčby byla avrezivní terapie u závislých na 
alkoholu. Vycházela z pavloviánské podstaty 
navození podmíněného reflexu odporu k alkoholu, 
kdy dotyčný kloktal (kloktal - nepil!) alkohol a 
zároveň mu byl aplikován emetin nebo apomorfin. 
Takže zvracel. Série těchto sezení měla navodit 
odpor k alkoholu a zvracivý reflex při pachu či 
chuti alkoholu. Silou vůle to někteří pacienti 
přetransformovali na dávivý reflex vůči starším 
blondýnám, jelikož pravidelnou administrátorkou 
této terapie byla starší sestra, blondýna. 
 Každopádně jsem tady v léčebně 40 let 
spokojený. Jsem spokojený s tím, že jsem si 
vybral obor psychiatrii, nikdy mi nepřišlo líto, že  
nejsem chirurg nebo jiný specialista. Mohu 
dokonce říct, že jsou mi blízcí mí pacienti – 
závislí na drogách, alkoholu, hráči, že mně nenudí 
jejich problémy nebo,  že mne neubíjí stereotyp 
jejich problémů a stále stejné stesky. 

 
MUDr. Libor Chvíla, CSc. 

staniční lékař oddělení 9, PN Opava 

 

 

Mezinárodní ocenění  

MUDr. Libora Chvíly, CSc. 
 Polští kolegové, například ředitel 
vojvodské psychiatrické a neurologické 
nemocnice v Opole Mgr. Nazimek a  pan 
Ruzciewski z úřadu vlády chtěli  ocenit  
spolupráci a kontakty našich psychiatrických 
zařízení a letos v srpnu bylo MUDr. Liboru 
Chvílovi, Csc. propůjčeno vyznamenání vlády 
Polské republiky: Medaile za zásluhy o vojvodství 
opolské.  
 Slavnostní předání vyznamenání byl 
vlastně odborný seminář, kde měl MUDr. Libor 
Chvíla, Csc. přednášky s  prof. Dr. Habratem 
z Varšavy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předání vyznamenání  
MUDr. Liboru Chvílovi, CSc. v Opoli 

Sára Petersová 
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 V létě se otevřelo nově zrekonstruované 

oddělení, které slouží jako denní stacionář pro 

organické   poruchy. Požádala jsem vedoucí sestru  

Bc. Garbielu Pokornou, aby nám odpověděla na 

otázky, které nejčastěji napadají nás zaměstnance 

ale i naše pacienty. 

o Můžete nám popsat, pro koho je stacionář 

určený? Je diagnosticky či věkově pobyt 

omezený?  

 Stacionář je určen pro osoby s organickým 
onemocněním, tzn., u kterých došlo k onemocnění 
mozku vlivem nemoci- psychické, somatické, po 
úrazech, po otravách aj.. Tudíž omezení pro pobyt 
ve stacionáři je a to výše uvedená diagnóza. 
Věkově, ani spádově nejsme omezení pro přijetí 
klienta do DS Osmička. 
 

o Pokud budu mít zájem o přijetí blízkého, 

jakým způsobem mám postupovat? Můžete 

zajistit i dopravu pacienta z domova a zpět, 

pokud to rodina nemůže zabezpečit? 

 K přijetí je potřeba doporučení lékaře-  
praktik, psychiatr, neurolog o organické poruše 
potenc. klienta. Poté nás klient sám či jeho blízcí  
kontaktují, seznámíme a provedeme je DS, 
pobavíme se a následně se domluvíme na dny 
docházky.  
 Svoz a odvoz pro klienty DS nezajišťujeme. 
Pokud je třeba, doporučíme dopravní agentury, 
na které se může klient obrátit. Tyto služby jsou 
zpoplatněny. 
 

o Zajímalo by nás, jak často může pacient DS 

navštěvovat. Je minimální a maximální doba 

denního a celkového pobytu? Je možnost 

doprovázet pacienta a účastnit se programu? 

Např.asistenti, rodinní příslušníci? 

 Pobyt v DS je hrazen zdravotními 
pojišťovnami, mimo stravu, kterou si hradí klienti.  
Pobyt ve stacionáři je hrazen pojišťovnami na tři 

měsíce, poté žádáme pojišťovnu o prodloužení 
pobytu klienta. Pokud klient ukončí pobyt v DS, 
můžeme jej opakovaně přijmout. Provoz v DS je 
pro klienty ve všední dny od 6- 17h, minimálně na 
4h /den. Doprovod příbuzných v DS nevedeme, 
jelikož jsme schopni se plnohodnotně postarat o 
naše klienty. 
 

o Co pacientům DS nabízí? Můžete stručně 

popsat denní programy, na co se zaměřujete a 

zda rozvíjíte individualitu člověka? 

 Pacienti se u nás scházejí již od 6h, v 
dopoledních blocích provádíme sk. aktivizace 
pohybová, sk. psychoterapie, komunity, snídaně, 
svačina, oběd. Pracujeme v dělených skupinách, 
zaměřujeme se na kognice, jemnou, hrubou 
motoriku, nácvik sebepéče, procvičujeme mluvené 
slovo- př. po stavech CMP a mnoho jiných. 
Individuálně se přizpůsobujeme klientům, jejich 
dovednostem a schopnostem. 
Po obědě následuje možnost odpol. klidu a poté 
spol. vycházky, posezení na terase, společenské 
hry a další aktivity. 
 

o Jakým způsobem je zajištěno celodenní 

stravování?  Mají pacienti možnosti výběru 

jídel nebo speciálních diet apod.? Je možné, 

aby si pacienti vozili jídlo z domova? 

 Stravování je zpoplatněno 121,- kč s DPH. 
 V této ceně je zahrnuto: snídaně, svačina, 
oběd, svačina.  Stravu speciálních diet jsme 
schopni zajistit. Jídlo z domova si k nám lidé 
nevozí, jelikož vše podléhá hygienickému řádu. 
Samozřejmostí jsou kávy, čaje, pamlsky, které si 
klienti nosí a my jim v tom rádi vyhovíme.  
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o Může se stát, že zájemce o přijetí do DS 

odmítnete?  

 Zatím se nám tato situace nestala, ale ano, 
stát se to může. A to v případech, kdy nebude 
např. splněna diagnóza k přijetí, či výrazně 
neadekvátní zdravotní stav. 
 

o Probíhají společná setkání rodinných 

příslušníků pacientů?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivona Országová 
 

Ano, právě se připravujeme na první setkání a 
chceme toto udržet a setkávat se s příbuznými 
nadále. 
  
o Kolikačlenný tým pracovníků pečuje o 

pacienty a jaká je jejich odbornost? Mají 

možnost individuálních pohovorů s lékařem, 

psychologem? 

 Pracují zde, lékaři, psychologové, sestry se 
specializací, ošetřovatelky, sanitářky. 
 Individuální pohovory jsou zde 
samozřejmostí a umožňujeme je jak klientům, tak 
rodinným příslušníkům. 
                      
o A otázka na závěr, spíše zvídavějšího 

charakteru. Máte v současnosti v programu 

manželský pár? 

 Milá otázka, zatím nemáme manželský pár, 
ale vůbec se tomu nebráníme, ba naopak a na 
takové setkání se těšíme. 

Bližší informace: 
tel. 725 836 655, 

email: pokorna@pnopava.cz 

 
rozhovor připravila: Ivana Džemlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřený dialog jako jiná cesta léčby schizofrenie 
 Když se hovoří o léčbě schizofrenie, nejčastěji za znívají pojmy jako farmakoterapie, 

hospitalizace, v lepším případě i psychoterapie. Ho voří se o třetinách pacientů, z nichž zhruba jedna 

třetina se po psychotické atace uzdraví poměrně bez  obtíží, druhá třetina může žít s určitými 

omezeními vcelku normální život a ta poslední třeti na tráví roky, až desetiletí v na psychiatrických 

odděleních. Ve Finsku mají údajně jiná čísla – až 8 0 procent nemocných se jim vrací do běžného 

života. Zásadní proměnnou v léčbě tam je přístup zv aný Otevřený dialog. 

 Otevřený dialog je integrativní psychoterapeutický  přístup a zároveň způsob organizace péče 

o osoby v akutní psychosociální – například psychot ické – krizi. Je založen na tzv. síťových 

setkáních pacienta (resp. „osoby, která nese největ ší břímě“), jeho rodiny a blízkých a 

multidisciplinárního týmu, při nichž má právo zazní t každý hlas, včetně těch v hlavě (někdy se 

nazývají bludy), a která flexibilně reagují na aktu ální pacientovy potřeby. „Ve Finsku to funguje tak,  

že multidisciplinární tým je schopný se sejít do 24  hodin a je připraven reagovat na akutní situaci v 

rodině,“ popisuje své zážitky ze stáže peer konzult ant Ctibor Lacina z Fokusu Praha. „A někdy pak 

ta spolupráce pokračuje velmi intenzivně, třeba kaž dý den po příštích několik týdnů.  

Pak ale třeba dalších pět let nemusí dojít k relaps u onemocnění,“ dodává, jak v praxi funguje  

Otevřený dialog. 

 Více informací můžete nalézt na internetové  

stránce:  

http://www.rozhlas.cz/radiowave/diagnozaf/_  

zprava/duel-diagnozy-f-otevreny-dialog-jako-  

jina-cesta-lecby-schizofrenie--1652771  
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Dýňová polévka se zázvorem  

a chilli papričkou 

 
 V podzimních dnech velice dobře zahřeje 

dýňová polévka se zázvorem a chilli papričkou. 

 Tato polévka u nás není až tak známá. 

Dýně se tradičně v české kuchyni našich babiček 

používala k zavařování jako kompot. Pamatuji si, 

že jsme ji měli doma hodně často a vlastně mi 

moc chutnala, i když jsem ji měla tak trochu za 

podřadný kompot- neprávem. Dnes můžeme 

koupit široký sortiment různých dýní, které mají 

zajímavý tvar i barvu. Nejlepší se zdá pro potřeby 

vaření polévky dýně hokaido, kterou již běžně 

dostanete koupit ve všech supermarketech nebo na 

tržnicích. 

 Dýni netřeba 

loupat- stačí nakrájet 

na měsíčky, vydlabat 

a dát péci do trouby 

(nejlépe na pečící 

papír) - polévka tak 

dostane zajímavou 

chuť. Na oleji a másle zesklovatíme cibuli, 

můžeme na závěr přidat i trochu česneku. Když je 

cibule růžová, přidáme upečenou dýni, vodu a 

povaříme. Pak přidáme kousek na plátky 

nakrájeného zázvoru a papričky - podle chuti a 

pálivosti papriček. Dochutíme solí, pepřem, 

můžeme přidat bujón, v kostce, nebo uvařený 

vývar, nebo trochu Vegety. Zjemníme trochou 

šlehačky, ale pro ty, kteří si hlídají váhu to ani být 

nemusí. Na zahuštění můžeme (ale nemusíme) 

použít mouku, nebo tzv. Hrašku (koupíme ve 

zdravé výživě). Vše pak namixujeme v mixéru, 

nebo tyčovým mixérem a krátce provaříme a na 

závěr opět zjemníme kouskem másla.  

  

 

 Pokud jste vyloženě labužníci, můžete 

zakapat limetkou a servírovat s ugrilovanou 

krevetou. Také můžete posypat dýňovými 

semínky, které krátce na sucho opražíte na pánvi. 

 V kombinaci s pečivem je pak 

plnohodnotným obědem, či večeří.  

 

Suroviny:  

 

dýně hokaido 

máslo, olivový olej 

cibule, česnek 

zázvor, chilli paprika 

šlehačka 

mouka, nebo Hraška 

sůl, pepř,  

vývar nebo vegeta 

 

 

 

 

 

Dobrou chuť přeje Eva Klimešová 

Marek Zajac 
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 Pan DUSHAN začínal jako samouk 
snažící se zvládnout úskalí klasické grafiky. Podle   
vlastních slov na jeho další výtvarnou práci mělo 
rozhodující vliv setkání s uměleckou tvorbou 
Dušana Chládka a někdejšími výstavami 
v opavském Domě umění.  
 Téměř přes noc obrátil kormidlo své 
plavby oceánem výtvarného umění. Stal se 
minimalistou, tvůrcem, který radikálně redukoval 
výtvarné prostředky. Do popředí naopak vstoupila 
náhoda, rytmus a znak.  
 DUSHAN otiskoval kámen z různých 
stran, kreslil rozeklaným tulipánovým stvolem 
horizonty krajin, spontánně zaznamenával zvuk, 
hudbu, maloval malířskými válečky atd. Na tomto 
poli se mu neobyčejně dařilo, ale po určité době 
nabyl pocitu prázdnosti svého způsobu práce a 
začal spontánně pomalovávat rozložené krabičky 
od léků, které měl vždy okolo sebe. Jeho nové 
kresby jsou již jiné - veselé, uvolněné a svobodné.  
Určitou blízkost mají s kresbami legendárního 
umělce Paula Kleeho, především v dětském, 
bezpředsudečném pohledu na svět.  

 Kromě provokování divákovy 
představivosti jsou nové umělcovy kresby na rubu 
rozložených lékových krabiček určitým 
deníkovým záznamem a skrývají v sobě významy 
osobní naléhavosti.  
 DUSHAN se účastnil řady samostatných a 
skupinových výstav v České republice i 
v zahraničí. Žije v Opavě. 

 Kresby pana Dushana - reakce 
 
 Málokdy jsem viděl něco tak hravého, jako 

jsou poslední kresby pana Dushana… Kreslení na 

použité obaly od léků do těchto obalů uzavírá 

něco, co má opravdu léčivé účinky… 

 

 Je to především jeho smysl pro humor, 
jeho hravost, jeho neutuchající improvizační 
schopnost, co léčí… 
 
 A tak my „ nejšťastnější“ diváci, bereme, 

užíváme jeho kresby jako vzácné léky, potřebujeme 

jeho smích, utajovaný, zcela otevřeně projevený. 

 
 Jsou tu léky, které nejdříve bere sám, aby 
se o ně posléze nezištně podělil. 
 
 Tak pan Dushan vítězí nad vlastní niternou 

determinovaností, nad svým osudem…Tak se svým 

nemocem vysmívá. Snad je i pacifikuje. 

 
 Lékem, který nám daruje, je především ten 
tichý, posléze smích. A pak - zase ticho… 
 
 A je jisté, že smích pomáhá nejen od 

nemocí- učí i smyslu pro poctivou hru. Je to totiž 

smích, který pan Dushan přemáhá, překonává 

sama sebe. 
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Lukášova cesta na belgický královský 
dvůr 

 
 Květen 2016, v Bruselu vrcholí největší a 
nejnáročnější klavírní soutěž na světě, soutěž 
královny Alžběty. Pozdě v noci se dozvídám 
výsledky, první cena Lukáš Vondráček. Pláču 
hodinu bez ustání a ve vzpomínkách se vracím 
téměř o 30 let zpátky, kdy v říjnu 1986 přišel náš 
prvorozený syn na svět. 
 Já i manžel, vystudovaní klavíristé, jsme 
velmi toužili po hudebně nadaném dítěti. Lukáš 
byl naší genetickou výbavou směrem k hudebním 
projevům obdařen mnohonásobně už od útlého 
dětství. Místo hraček vyhledával klavír a jakoby 
přitahován magnetem trávil pod ním hodiny, aby 
poslouchal naše hraní. Když mu bylo 2,5 roku, 
zkusili jsme s ním po malých krůčcích metodou 
odposlechu pracovat každý den. Výsledky na sebe 
nenechaly dlouho čekat, a tak už jeho čtyřletý 
poprvé veřejně vystoupil. Hraní na klavír se stalo 
jeho potřebou a každodenní činností. Bez znalosti 
not se věnoval klavírní hře prvních několik let. 

 Když jako osmiletý vyhrál první dětskou 
celostátní soutěž, požádali jsme prostřednictvím 
ředitelství základní školy ministerstvo školství o 
povolení vyučovat Lukáše doma. Žádosti bylo 
vyhověno, a tak z několika minut denně se 
postupně staly hodiny cvičení na klavír, úspěšné 
přijetí na konzervatoř v 8 letech, zamítnutí jeho 
nástupu pro nízký věk, ve 12 letech studium na 
Pedagogické fakultě, soukromé lekce v 
Katovicích a Vídni a hodiny a hodiny pilné práce. 
 V základní škole přezkoušení 2x za školní 
rok, samé jedničky. Kontakt s vnějším světem 
zprostředkovávala mladší sestra a kamarádi z 
ulice u míčových her. Další soutěže a vítězství, 
zájem médií, několik dokumentů pro televizi, v 10 
letech první velké turné do USA. 

  
 
 Nejsem si jistá, zda si čtenář dokáže 
představit závist okolí při tomto našem snažení. 
Deficitem prosazení byla studia na zahraničních 
školách, nikoliv v Praze, cesty do 
zahraničí,kterých byly mnohými vnímány jako 
výlety za poznáním, rekreace. 365 dnů v roce 
stejný režim, cvičení na klavír ve třech časových 
intervalech, v mezidobí učení jazykům – 
angličtina, němčina a ostatním disciplínám. Láska 
k hudbě a ke klavírní hře však vždy vítězila. 
Resumé? Téměř 50 zemí světa, více než 100 
dirigentů a orchestrů, studium v USA, vítězství v 
mnoha světových soutěžích, téměř 2000 koncertů, 
mnoho hodin v letadlech, spaní v hotelích, 
koncertní sály plné nadšeného publika... a za tím 

vším docela strastiplná cesta na belgický 
královský dvůr. 
 Červen 2016, Lukáš tráví 3 hodiny na 
privátní večeři s královnou Mathildou, jejím 
chotěm a 4 dětmi. Jediný vítěz, který byl za 71 let  
trvání této soutěže pozván na královský dvůr. 
Titulky belgických novin: Lukáš rozplakal 
královnu. 
 A tak zase brečím a děkuji Bohu za jeho 
přízeň a držím Lukymu palce, ať je mu s hudbou 
krásně. Ta dřina a odříkání přinesly své ovoce. 

Libuše Vondráčková 
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Jan Potměšil - setkání v PN OPava 

 Dialog dvou světů hlásal titul lákající na 

představení dvou umělců Jana Potměšila a 

Václava Návrata. Proběhl 11.10. 2017 v 

naplněném kulturním domě psychiatrické 

nemocnice a kromě  světa uměleckého se setkalo 

lidství, radost ze života, pokora, skromnost a 

naděje. 

 Přijeli umělci, 

kteří by se mohli 

snadno "schovat" za 

nějakou roli, ale oni se 

rozhodli jít se svou kůží 

na trh a hovořit o svých 

zkušenostech, životních 

příbězích a to vše 

citlivě zkombinovali 

přednesem povídek či 

básní, přidali houslovým koncertováním a milým 

humorem. Nebáli se ani dalšího setkání  a to 

setkání s obecenstvem. A tak jsme se mohli 

dozvědět jakou roli má Jan Potměšil rád, jak 

pracuje na přípravách rolí. Ale také jak se mu daří  

propojovat osobní a rodinný život s prací. 

Zajímavá byla odpověď, zdali jsou mu bližší 

záporné nebo kladné role. Odpověď zněla, že na 

tom tolik nezáleží, ale co je podstatné, je aby měl a 

role co dát, měla myšlenku, poslání.  

 A toto bude zřejmě hlavní krédo Jana. I 

přes hraní v divadle předešlý den v Praze v 

inscenaci Višňový hrad v Divadle v Celetné a 

dojezd do Opavy v nočních hodinách, dokázal 

následující den ráno rozdávat úsměvy, nešetřil 

podáním ruky, podpisem, společnou fotografii. A 

snad proto, že i jemu bylo u nás dobře, tak nám 

slíbil rozhovor do příštího Posla a také 

kmotrovství na chystající se festival Cesty za 

oponu II. příštího roku. Chceme poděkovat a 

nabídnout vám čtenářům povídku Jana z  vlastní 

tvorby, která na představení proběhla a také foto z  

reakcí návštěvníků představení.Myslím, že hovoří 

za vše. 

 PS: Došlo i na Létajícího ševce .... a kdyby 

nezačínala v Kulturním domě další akce, tak 

bychom tam byli doteď    

Mgr. Ivona Országová 

 

 

 

Povídka Jana Potměšila 

 

Cesta na kolečkách 

 Od určitého konkrétního okamžiku se můj 

život změnil. Přestal jsem chodit, začal jsem 

jezdit. Z chodícího se stal vozíčkář. Ale život trv á. 

Jsem za to velmi vděčný. Můj životní příběh 

pokračuje. Jen se mění některé okolnosti. Možná i 

prohlubuje vnímání života. Každého okamžiku se 

zmocňuji intenzivně, na doraz, jako by měl být 

poslední. A přitom je to stále cesta…Nová cesta? 

 Cesta životem. Cesta, kde překážka se 

stává vyzvou a překonání radostí. Zvládnutí 

„běžného“ provozu, obyčejných věcí a paralelní 

usilování o naplnění snů dostává hluboký smysl. 

Ale tady je okamžik…  

 Ale… Na cestě jsou křižovatky, stoupání, 

průrvy, nebezpečná přemostění, nebo úzké dveře. 

A naše pouť by se mohla zastavit, zadrhnout. 

 Kdyby… Kdyby nebylo dobrých duší 

s otevřeným srdcem, citlivých, neokázalých lidí, 

kamarádů, přátel ochotných pomoci. Podpořit 

svého bližního. Pomoci s postele do schodů, na 

jeviště, na vodu, na lyže, do hlediště, na basket. 

Do školy, na úřad, k moři, na Mount Everest.        

Díky! Otevíráte nám dveře ke svobodě. 

 Srdečně díky 

Vám všem, kteří ve 

správný čas na 

správném místě 

zrelativizujete zákony 

gravitace, zboříte 

bariéry v hlavách a 

s úsměvem a s hláškou 

„nestresuj“, nám 

dovolíte letět ke 

hvězdám. Po trajektorii 

našich příběhů, našich 

cest, cest na kolečkách. 

Jan Potměšil 
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Duhový strom 
 

Pršelo a pršelo a potom začalo 

svítit sluníčko. 

V tom začaly z duhy padat její 

barvy 

a vytvořily na obloze zázračný 

duhový strom. 

Tomu, kdo tento strom uvidí, se 

splní tři nejtajnější přání.  

Přání musí být vyřčeno co 

nejrychleji,  

protože tento strom se objevuje jen 

na malou chvíli.  

Tak buďte na tuto chvíli připraveni, 

ať víte, co si máte přát. 

J. 

Křovák kořenový 
 

Je to velmi vzácný stromeček, 

který nemá žlutý lísteček. 

Nenech se zmást jeho krásou, 

není záchranou či spásou. 

Nedělaj z něj včelky med, 

obsahuje prudký jed. 

Kořeny jak silný pramen, 

koho chytí, je s ním ámen. 

Dobrý pozor na něj dej, 

z dálky se mu vyhýbej. 

I když vypadá jak nový, 

je to křovák kořenový. 

Za ním po vztahu je veta, 

je to strom z jinýho světa. 

J. 

Pohled na setkání s Janem Potměšilem  

očima Martina Okáče 

 V úterý 11.10.2016 jsem byl přítomen 

neobyčejnému uměleckému zážitku. V kulturním 

domě v Psychiatrické nemocnici v Opavě 

hostovalo zajímavé duo umělců, houslista, pan 

Václav Návrat a český herec a nejznámější 

vozíčkář pan Jan Potměšil. 

 „Pan houslista“ Návrat prezentoval jednak 

duchovní hudbu 18. století, ale také svá díla. 

Zajímavostí jeho vystoupení bylo, že hrál na 

původní historické housle z roku 1792. Excelentně 

na ně prezentoval například díla barokního 

velikána J. S. Bacha. Ze současné prezentované 

 hudby mne zaujala skladba „Rajská zahrada“ od 

samotného autora a houslisty v jedné osobě. Při ní 

jsem si opět mohl uvědomit, co bylo na počátku 

příběhu člověka a kam jsme to nyní 

„dopracovali“.  

 „Pan herec“ Potměšil veden momentální 

inspirací doprovázel hudbu čtením povídek či 

básněmi taktéž s duchovním a hluboce morálním 

podtextem. Z příběhů, které četl či vyprávěl, mne 

inspiroval jeho nedávný osobní zážitek s prasklou 

duší na jeho invalidním vozíku. Byla to velmi 

trefná paralela například na život můj, život 

člověka s duševním onemocněním. Klíčovou 

myšlenkou vyprávění bylo, že zdánlivě 

neřešitelná, těžká a bolestná životní zkušenost nás  

může v konečném důsledku proměnit a dokonce 

přivést k vděčnosti za prožitou zkoušku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když zkoušku správně pochopíme a uchopíme, 

tak nás v životě posune dále a vrcholem je, když 

její sdílení pomůže druhým lidem tak, jak jsme to 

mohli společně prožít i my v sále. 

 Zajímavým se mi také jevilo zamyšlení, že 

On, ač vozíčkář, se momentálně cítí zdravý a žije 

život na 100 procent podobně jako ostatní 

„choďáci“. Musím říci, že my, kteří sebe často 

bereme jako lidi nevyléčitelně psychicky 

nemocní, nebo jsme tak často chápáni naším 

okolím, nás tato slova staví do zcela jiné roviny: 

V období, kdy nás nemoc přímo neatakuje, jsme 

zdraví lidé, ačkoli s drobnými omezeními, jako je 

například pravidelné užívání léků, omezení 

konzumace alkoholu, pravidelný spánek či 

návštěvy u lékaře. Ale co si budeme říkat, takoví 

vozíčkáři mají kolikrát běžný život daleko 

složitější než kdokoli z nás. 

 Co říci závěrem: Celé vystoupení mělo 

nesmírně pozitivní a ozdravný náboj. Oba 

interpreti měli co předat a my, publikum, jsme to 

vděčně přijali. Dovedu si představit, že bych na 

tuto dvojici šel podruhé či potřetí a vždy bych 

podobně nadšeně odcházel. Prostě z nich bylo 

cítit, to co se neslo celým vystoupením: že “se dal i 

vést Duchem“. Komu čest, tomu čest… více 

takových umělců a naše kultura národa bude 

vypadat jinak. Ale je to také na nás… Děkuji! ☺  

Martin Okáč, Peer konzultant v PN Opava 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Zajac 
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Evidence na ÚP 
 Chcete-li se zaevidovat na ÚP, můžete tak 
učinit na ÚP, do jehož působnosti spadá místo 
Vašeho trvalého pobytu.  
 S sebou si vezměte všechny doklady o 
předchozím zaměstnání: výpověď nebo jiné 
ukončení pracovního poměru, zápočtový list. 
Pokud končíte rodičovskou dovolenou, pak rodný 
list dítěte. Pokud končíte studium, pak 
vysvědčení, nebo potvrzení o délce studia.  
 Dále rozhodnutí o invaliditě nebo o ZTP.  
 S sebou rovněž všechna osvědčení o 
ukončeném studiu: VŠ diplomy, maturitní 
vysvědčení, výuční listy, osvědčení o absolvování, 
o různých profesních zkouškách apod.   
 Nezapomeňte občanský průkaz!  
 Po příchodu si vezměte prázdné formuláře, 
vyplňte vše, co budete vědět. V čem si nejste jisti , 
v tom Vám později pomůže zprostředkovatelka. 
Pak si vytiskněte pořadové číslo a počkejte 
v čekárně, až Vaše číslo bude voláno. Dostavte se 
co nejdříve do příslušné kanceláře nebo na 
příslušnou přepážku.  
 Zprostředkovatelka Vám vysvětlí, jaká 
máte práva a jaké povinnosti, co všechno Vám 
chybí ve vstupních formulářích a jak to doplnit, a 
které doklady máte ještě předložit.  
 
 Následující informace jsou zkráceny. Pro 
přesnější údaje se obraťte na pracovníky ÚP nebo 
na portál MPSV. 
 Uchazečem o zaměstnání se může stát 
osoba, která požádá o zprostředkování vhodného 
zaměstnání úřad práce a splňuje stanovené 
podmínky:  

o není OSVČ,  
o není v pracovněprávním vztahu nebo ve 

služebním poměru, s výjimkou tzv. 
nekolidujícího zaměstnání,  

o nestuduje v denním studiu,  
o není v pracovní neschopnosti,  
o nepobírá ID 3. stupně,  
o nepobírá mateřskou,  
o není ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí 

svobody, 
o poskytne ÚP své identifikační údaje a souhlas 

se zpracováním osobních údajů,     

o neukončila sama nebo na základě dohody se 
zaměstnavatelem vhodné zaměstnání 
zprostředkované úřadem práce, 

o nebyl s ní rozvázán pracovní poměr důvodu 
porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci. 

Uchazeč o zaměstnání má právo: 
o na vyhledávání vhodného zaměstnání, 
o na poradenství a poskytování informací o 

pracovních příležitostech, 
o na podporu v nezaměstnanosti při splnění 

stanovených podmínek, 
o na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se 

zdravotním postižením. 

Uchazeč o zaměstnání je povinen 
o poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost a 

řídit se jeho pokyny,      
o sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních 

omezeních, 
o podrobit se na žádost úřadu práce lékařskému 

vyšetření,     
o oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího 

zaměstnání a dokládat výši měsíčního výdělku 
nebo odměny, 

o oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů 
změny skutečností.  

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má 
uchazeč o zaměstnání, který 

o získal v rozhodném období dobu důchodového 
pojištění v délce alespoň 12 měsíců,   

o požádal úřad práce o poskytnutí podpory v 
nezaměstnanosti,     

o není poživatelem starobního důchodu, 
o nebyl s ním v posledních 6 měsících ukončen 

pracovněprávní vztah z důvodů porušení 
povinností zvláště hrubým způsobem, 

o nevykonává nekolidující zaměstnání, 
o nepobírá dávky nemocenského pojištění,  
o nepobírá podporu při rekvalifikaci. 

 
 Obdržel-li uchazeč v posledním 
zaměstnání odchodné nebo odstupné, pak si o 
podporu požádá po skončení doby, na kterou bylo 
odchodné či odstupné poskytnuto.  
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Podpůrčí doba činí 

o do 50 let věku 5 měsíců, 
o od 50 do 55 let věku 8 měsíců, 
o nad 55 let věku 11 měsíců. 

Podpora v nezaměstnanosti činí 
o v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, 

další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí 
dobu 45 %, 

o 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč 
o zaměstnání před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu 
ukončil poslední zaměstnání.  

 Zájemcem o zaměstnání se může stát 
fyzická osoba, která 

o má zájem o zprostředkování zaměstnání a 
o za tímto účelem požádá o zařazení do evidence 

zájemců o zaměstnání. 

  

SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Zájemci o zaměstnání úřad práce 
zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu 
zabezpečit rekvalifikaci. 

 

Tento text připravila: 

Terénní služba ZOOM 
Sadová 604, Frýdek – Místek                

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

www.charitafm.cz/zoom 
 
 
 

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. 
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 Bazar na opavské psychiatrii 

 
 Konečně nastalo poslední srpnové 
dopoledne, čas na Bazar Psychiatrické nemocnice 
v Opavě. I počasí se vydařilo. Pódium, místa k 
posezení i k ležení, gril na opékání vuřtů, stánky 
následných organizací, obrázky a výrobky z 
dětského oddělení i pacienti pověření činnostmi 
během akce – všechno bylo kolem stanice 17 
připraveno. 
 Krátce po deváté hodině ranní zahájil 
moderátor program na pódiu, zdejší psycholog 
Mgr. Libor Kundrata, a uvedl ředitele 
psychiatrické nemocnice, Ing. Zdeňka Jiříčka. Ten 
v úvodu pronesl: „Výraz bazar pochází z perštiny 
a jeho původní význam je trh nebo tržiště. 
Budeme rádi, pokud si z dnešní akce každý něco 
odnese – párek, výrobek, kulturní zážitek nebo 
myšlenky.“ Po upřesnění programu a začátku 
prvního koncertu nastal čas prozkoumat 
připravený workshop. 

 Výroba květin z čajových sáčků, cvičení 
na paměť a soustředění, informační materiály a 
hlavně jednohubky – tak se prezentovala opavská 
organizace Anima. Vedoucí služeb sociální 
rehabilitace, Kateřina Jedličková, mi popsala 
služby této organizace: „V Opavě Kylešovicích v 
ulici Liptovská 21 poskytujeme službu sociální 
rehabilitace a v klášterním středisku na adrese 
Sušilova 1 máme sociální poradnu. Nabízíme 
například chráněné bydlení, nácvik činností, 
vzdělávací aktivity, práci v tréninkové kavárně. 
Animu založili v roce 2002 rodiče a pečovatelé o 
duševně nemocné.“ 
 U vstupu na akci jsem navázala rozhovor s 
Pavlem Rychtou, vedoucím sociálně terapeutické 
dílny pro mentálně postižené a duševně nemocné 

Radost, který prodával výrobky klientů. „Charita 
Opava nabízí asi třináct služeb. Klienti se mohou 
v dalších dílnách zapojit také do práce s textilem 
nebo plést košíky,“ vysvětlil Rychta. Vpravo od 
stánku dílny Radost visel arch papíru k napsání 
niterných vzkazů nejen pro charitu. Tím, ale 
prezentace organizace nekončila. Službu 
chráněného a podporovaného bydlení mi 
představila hned u protějšího stolu Martina 
Prokšová:  
 „Snažíme se klienty z Moravskoslezského 
kraje, kteří přicházejí z léčebny nebo 
nefungujících rodin, naučit žít samostatně.  
 
 Trénink bydlení trvá maximálně dva roky. 
Učíme klienty základním návykům, pomáháme 
jim hledat zaměstnání a řešíme také dluhy a 
insolvence.“ Ústně jsem se dozvěděla další 
podrobnosti o bydlení a vyzvedla jsem si také 
informační letáky. Třeba je někdy využiji. 
 Naproti ukazovali pracovníci sociální 
organizace Fokus Opava pletení košíků z papíru, 
malování voskem, nabízeli možnost vytvořit si 
sádrový odlitek a prodávali korálky z papíru a 
dekorační předměty. „Pomáháme lidem s duševní 
nemocí, mentálním a zdravotním postižením,“ 
vysvětlila mi Vlaďka Mazurová. Poskytujeme 
službu sociální rehabilitace, následné péče a 
podporu samostatného bydlení. V Opavě a 
Vítkově sídlí naše tři střediska.“  
 Bubnování, vedené pracovníky Fokusu, 
probíhalo u stanice 13. 

 Právě dozpíval František Lučan a část 
publika. Vyrazila jsem směrem k hudebníkovi, 
který si vybíral u pacientek-hostesek zasloužené 
občerstvení. Položila jsem mu dvě otázky: „Kdo 
jste a proč zde vystupujete?“ Lučan mi s úsměvem 
odvětil: „Několikrát jsem se tu léčil a chtěl bych 
předat, co jsem se naučil. Snažím se být aktivní, 
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chodím pomáhat pánovi stavět stáj pro kobylu. Na 
schizofrenii nemám čas.“ V mezičase před 
vystoupením Opavské „čtyřky“ mluvčí 
následných organizací shrnuly své služby a 
vyzvali návštěvníky k využití připravených 
prezentací následných organizací. 

 Ve stánku frýdecko-místeckého Majáku 
jsem si se zájmem prohlédla výrobky klientů 
tohoto denního centra a informativní letáky. „Jsme 
službou pro lidi s duševním onemocněním a 
lehkým mentálním postižením ve věku 18 až 65 
let,“ shrnula Alena Matýsková a pokračovala: 
„Zprostředkováváme jim kontakt se společenským 
prostředím, procvičujeme motoriku a pracovní 
návyky. Maják vznikl před šesti lety jako náhrada 
Střediska svatého Josefa.“ 
 Jen o pár kroků dále lákala služba Zoom 
rovněž z Frýdku-Místku ke hrám s kartičkami 
osobností a bludištěm mýtů a pověr o psychických 
nemocech. Náplň Zoomu shrnula Jana Zborovská: 
„Nabízíme sociální rehabilitaci pro duševně 
nemocné dospělé, výjimečně mládež od 16 let 
věku, telefonické konzultace, ambulantní služby, 
nácvik péče o domácnost a v neposlední řadě 
finanční poradenství. Služby poskytujeme už osm 
až deset let,“ pochlubila se Zborovská. 
 Při hledání zbývajících aktérů akce mě 
zastavila pořadatelka Bazaru - psychoterapeutka 
Mgr. Eva Klimešová. Vysvětlila mi pozadí akce: 
„Cíl bazaru spočívá ve zpříjemnění tohoto 
prostředí pro zaměstnance, pacienty i veřejnost a 
byl vytvořen prostor pro prezentaci následných 
organizací,“ krátce a výstižně shrnula. 
 Netradiční přáníčka z vlastní tiskařské 
dílny mě přivábila ke stánku Rožnovské Iskérky. 
„Iskérka poskytuje terénní a ambulantní služby 
sociální rehabilitace pro lidi s duševní nemocí. 
Zabýváme se problematikou zdraví, volného času, 

hledání práce, zařizování bydlení a studia,“ 
vysvětlila Irena Kollárová.  
 V klidu altánku u zadního vchodu do 
stanice 17 bylo pro zájemce o ergoterapii a 
příbuzné rehabilitační činnosti připraveno 
obrovské množství nácviků a testů. „Ergoterapie 
se zabývá nácvikem soběstačnosti (odborně ADL 
– Activities of Daily Living) a obnovením 
funkčních schopností u lidí s psychickou nemocí. 
Zabýváme se také ergonomií, tedy správnými 
pracovními postupy, které neškodí lidskému tělu,“ 
vysvětlila mi Lucie Lejnarová. 
 Kolem stanice 13 seděli lidé v kruhu a 
užívali si vlastní hru na bubny. Pořádající Fokus 
při výběru této aktivity nešlápl vedle. Čas ubíhal.  
Došla jsem proto ke stánku poslední následné 
organizace, krnovské služby RÚT. „Posláním naší 
sociální rehabilitace je podporovat lidi s 
mentálním nebo tělesným postižením nebo 
duševním onemocněním pomocí individuálního 
nácviku a rozvoje dovedností vedoucích k větší 
samostatnosti, soběstačnosti a vyšší kvalitě 
života,“ uvedla Regina Galvasová. „Třikrát týdně 
pořádáme pro duševně nemocné Centrum „Na 
cestě“. Služba RÚT nabízela vlastní letáky, krátký 
šot, placky a mandaly k vybarvení. 

 Minimálně tři stoly využilo pro prezentaci 
výrobků pacientů rehabilitační oddělení 
Psychiatrické nemocnice v Opavě. „Základem 
rehabilitační činnosti je zaměstnávání pacientů, 
která probíhá formou práce v dílnách. 
Provozujeme také činnostní terapii pro pacienty 
uzavřených oddělení a fyzioterapii ve formě 
vodoléčby, elektroléčby, individuálního léčebného 
tělocviku a sportovní terapie,“ připomněla Bc. 
Michaela Stoklasová. Novinkou bude zavedení 
výroby svíček v dílnách. 
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 V zákulisí jsem potkala členy Opavské 
čtyřky, kteří právě dohráli svůj koncert. Václav 
Glabazna mi o kapele prozradil: „Jsme trampská 
kapela a hrajeme už 35 let. Pravidelně 
vystupujeme pro Psychiatrickou nemocnici v 
Opavě, když jsme osloveni.“ I tato kapela si 
připravila hezký koncert. 
 V mezičase jsem loudila nějaké vuřtíky, 
ale přišla jsem s křížkem po funuse. Byly 
připraveny pro poslední vystupující, opavskou 
Anima band. Poslední skupina zazpívala vícehlasé 
autorské skladby i známější písně, které si mohli 
zazpívat i diváci. „Pořádáme koncerty na akcích, 
kde se Anima prezentuje, na slavnostech a občas 
na klubech opavské psychiatrické nemocnice. 
Hrajeme folk,“ doplnila Mgr.Vratislava Musilová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  „Na blížícím se festivalu v Bohnicích 
(Babí léto – pozn. redakce) budeme představeni 
jako skupina, která hraje tzv. svébytný folk. Naše 
vlastní autorské skladby vytváří členka skupiny, 
Mgr. Jana Poláchová.“  
 Bazar mi přinesl možnost vyzkoušet si 
nelehkou ale cennou práci redaktorky. Já i ostatní 
zapojení pacienti jsme byli velice rádi, že jsme 
mohli být nápomocní a užiteční. Pro všechny 
zúčastněné znamenal Bazar nečekanou událost, 
kde se setkali lidé, které spojuje jakýmkoliv 
způsobem boj s duševním onemocněním. Někteří 
potkali své známé. Stačilo se jen porozhlédnout a 
každý mohl zjistit, že ani v nemoci a po 
propuštění z léčby není sám, nejen následné 
organizace mohou duševně nemocným pomoci. 

Mgr. Pavla Kubošová 
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V zdravom tele zdravý duch 
alebo Ako si zachovať zdravý rozum 

v bláznivej dobe 

 
 Ak budem brať pravidelne prášky, ktoré 
ste im predpísali, udržím si psychické zdravie? To 
je častá, možno niekedy nevyslovená otázka 
pacientov s psychickými ťažkosťami. Moja 
odpoveď znie, neviem. Nie preto, že by som si 
myslel, že prášky neúčinkujú, ale preto, že 
psychické ochorenie je multifaktoriálne. To 
znamená, že nie je spôsobené dedičnosťou, 
chemickou nerovnováhou, tramou v rannom 
detstve, stresom a našou schopnosťou sa s ním 
vysporiadať, ale kombináciou všetkého 
spomenutého a mnohého ďalšieho. Ovplyvňovať 
len jeden faktor je mnohokrát veľmi účinné najmä 
v akútnej fáze, ale zďaleka nie dostačujúce. 
V liečbe chronických ochorení, či už telesných 
alebo duševných je práve náš životný štýl 
kľúčovou otázkou.  
 Genetika versus epigenetika 
  Veľkou témou psychiatrie je genetická 
dedičnosť psychických ochorení. Nebudem sa 
púšťať do diskusie o opodstatnenosti tejto otázky, 
ale rád by som ozrejmil ako dedičnosť súvisí 
s našim spôsobom života. Je známe, že takmer 
celá populácia má genetickú predispozíciu pre 
nejaké psychické 
ochorenie. Ako je 
teda možné, že nie u 
každého sa prejaví? 
Posledných viac ako 
10 rokov je jednou 
z najhorúcejších tém 
biomolekulárneho 
výskumu epigenetika. Prítomnosť nejakej 
genetickej predispozície, prítomonosť určitého 
génu, ešte neznamená, že sa daný znak, dané 
ochorenie, aj prejaví. Epigenetika sa zaoberá tým, 
čo ovplyvňuje, že sa daný gén uplatní a prejaví 
v našom životě.  A čuduj sa svete, vedci prišli na 
to, že je to náš spôsob života, ktorý je podstatným 
hráčom.  
 Je to jednoduchý evolučný mechanizmus, 
ktorý nám umožňuje adaptáciu na podmienky 
prostredia, v ktorom žijeme. Vedci napríklad 
zistili, že strava matky a jej fyzická aktivita počas 
tehotenstva práve týmto epigenetickým 
mechanizmom „spúšťajú“ určité gény u jej 

dieťaťa a nastavujú tak jeho metabolizmus na celý 
život. V praxi to znamená, že aj keď mám stav u 
ktorého sa predpokladá genetická predispozícia, 
nič nie je stratené. Práve naopak, je tu možnosť 
prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne 
sa podielať na liečení a udržiavaní ovnováhy. Na 
celom svete sa v oblasti medicíny, psychiatriu 
nevynímajúc, zdôrazňuje dôležitosť prevencie. A 
takzvané terapeutické zmeny životného štýlu  sa 
nepovažujú za okrajovú záležitosť, ale naopak za 
klúčový faktor, ktorý vedie k uzdraveniu a 
plnohodnotnejšiemu životu. 
Piliere duševného zdravia 
 Ako si zachovať zdravý 
rozum? Ako sa „nezblázniť“ 
v bláznivej dobe? Aj keď 
spôsobov je mnoho, existuje 
niekoľko všeobecných zásad, 
ktoré považujem za základné 
piliere duševného zdravia.  
 Pohyb je základný prejav života. Bez neho 
telo i duša chradne a chorľavie. V našej modernej 
spoločnosti už pohyb nie je každodennou 
nutnosťoua tak tu máme balíček ochorení, ktoré sa 
v odborných kruhoch označujú ako „ochorenia 
z nedostatku fyzickej aktivity“. Medzi ne patria 
kardiovaskulárne ochorenia, diabetes melitus 
druhého typu, niektoré onkologické, 
neurodegeneratívne ochorenia a depresia.  
 Druhým pilierom je strava. V ajurvédskej 
a čínskej medicíne sa používa príslovie: ,,Nech je 
jedlo vašim liekom“. To čo jeme, zásadným 
spôsobom ovplyvňuje našu náladu, pozornosť, 
emócie.  

 Spánok. Veľkú 
časť života prežívame 
v stave spánku. 
Nedostatočné, ale aj 
nadmerné množstvo a 
nedostatečná kvalita 
spánku sa veľmi negatívne 

odráža v našom bdelom stave. 
 Posledným pilerom sú vzťahy. Človek je 
podobný sociálnemu hmyzu, bez vzťahov 
neprežije. Moderná doba nám vďaka 
komunikačným technológiám a sociálnym sieťam 
paradoxne umožnuje žiť v  sociálnej izolácii 
takmer nepretržite.  V ďalších dieloch sa podrobne 
pozrieme na jednotlivé piliere duševného zdravia 
a pridáme k nim aj nejakú tú nadstavbu. 

MUDr. Ondrej Žiak 
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 Z celého srdce vám všem děkuji! 
 Dobrý den. Přesně v roce 2011 na začátku 

června do srpna jsem byla u vás hospitalizována. 

Vím, že dennodenně k vám chodí spousta 

nemocných, ale také odchází. Protože si mě 

s velkou pravděpodobností nebudete pamatovat, 

stejně bych vám chtěla celou duší a srdcem 

poděkovat opravdu všem, kdo se mě snažil vrátit 

do každodenního života a vnímat okolní svět. 

 Byla jsem u vás léčena akutní psychózu, 

tak zněla diagnóza. Byla jsem plnoštíhlá 

blondýnka. Na začátku jak 

jsem u vás nastoupila, byla 

jsem na oddělení 5. Ty další 

si nejsem opravdu jistá, ale 

asi 7 a 9. To je vcelku 

jedno. Prostě jste mě 

uzdravili a já vám budu na 

do smrti vděčná. Po 

ukončení léčby jsem už 

doma pravidelně 

navštěvovala pana doktora Procházku. V listopadu 

to bude naposled, kdy do těch dveří vkročím. 

Jestli se tento dopis dostane i doktorovi 

Procházkovi, také děkuji.  

 Ta nemoc mi změnila život. Byli to strašné 

chvíle v mém životě, ale jsem opravdu vděčná za 

to, že se to stalo. Ten pocit kdy jsem měla po třech 

měsících opustit léčebnu, byl opravdu 

nepopsatelný, šance začít nový život. Postupně, 

když už jsem byla doma, jsem si najednou 

všechno uvědomovala.  To všechno krásné kolem 

mě, zázraky každodenního života. Uvědomovala 

jsem si, co všechno mám ráda a baví mě. Začala 

jsem se svým koníčkům věnovat a začala jsem si 

doslova užívat život. Dodneška i do budoucna 

miluji život a moc si života vážím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezměnila jsem jen pohled na svět, ale 

také se změnil můj vzhled. Brala jsem ještě jiné 

léky na štítnou žlázu a další léky, takže se ze mě 

stala baculka. Kdyby jste si vzpomněli, jaká jsem 

byla kdysi a jaká jsem teď, řekli by jste, že jsem 

vážně úplně někdo jiný. I přesto, že nemám 

dokonalou postavu, snažím se mít sama sebe ráda 

a vážím si opravdu všeho, co mě v životě potká. 

Také mi hodně pomáhá knížka „Miluj svůj život“ 

od Louise L. Hay. Pojednává o tom, jak naše 

myšlenky ovlivňují všechny bolesti a situace 

v našem životě. Doporučila bych tuto knížku 

opravdu všem. Nevím, komu z vás se tento 

láskyplný dopis plný vděku dostane do rukou, ale 

moc bych si přála, aby se dostal do rukou všem. 

Klidně byste ho mohli i předčítat pacientům jako 

podporu a naději, že se vždy mohou uzdravit a 

změnit život k lepšímu. Nikdy v životě jsem 

nepoznala lásku.  

 Až ve svých 24 letech se mi změnil život. 

15. března 2015 jsem poprvé spatřila svého 

budoucího osudového chlapa. 9. dubna 2015 jsme 

spolu začali chodit, 9. prosince 2015 jsme se 

zasnoubili a nyní 16. ledna 2016 jsme se vzali. 

Zítra mám narozeniny, bude mi 26 let a má být 

zítra úplněk se zatměním, tak snad se nám podaří i 

to miminko, když je ten den tzv. Magický.  

 Jsme velmi šťastní a opravdu se už 

snažíme o miminko. Uzdravila jsem se a užívám 

si života. Přála bych vám všem, kdo tento příběh 

čte, ať nikdy nepřestane věřit, že zázraky kolem 

nás se dějí. Stačí jen uvěřit.   

 Tento příběh věnuji všem doktorům, 

doktorkám, primářům, primářkám, všem 

zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám a všem 

pacientům. Doufám, že se dostane do co nejvíce 

rukou. Ještě jednou vám děkuji. 

z nemocniční pošty 

Vtípky doktora Tatarka 
Mami, jsem jedovatá? ptá se malá zmije své matky. Ano, proč se ptáš? Protože jsem se právě kousla do jazyka. 
 

Paní Nováková uteče od manžela. Za 3 dny si to rozmyslí a zvoní u dveří. Služka se velice diví - jé to jste vy milospaní ? 
No a kdo by to měl být ? ptá se paní Nováková přísně. Služka : já jenom myslela,že nějakej další gratulant. 
 

„Pane doktore, občas mám pocit, že slyším hlasy a nikoho přitom nevidím.“ „A kdy se vám to stává?“ 
„Vždycky, když telefonuji.“ 
 

Učitelka se dětí ptá, čím chcou být, až vyrostou. Tomáš - já chci být lékařem a starat se o spoluobčany, Janička - já chci 
být advokát a pomáhat soluobčanům. Pepíček - já chci být spoluobčan." 
 

V Brazilii sedí chudý manželský pár v restauraci a závistivě sleduje řidiče kamionu jak jí velký steak. Tomu je jich líto a 
chce jim taky každému jeden steak koupit. Oni se brání: "Stačí jeden, my máme všechno společné." Pak manžel pořád jí a 
žena se jen dívá. Řidič jí znovu nabízí: "Vám taky koupím jeden steak." "To není potřeba, my máme vše společné, já 
čekám, až mi půjčí zuby..." 
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Ohlédnutí za Psychiatrickou konferenci pod 
záštitou primátora statutárního města Havířov 

pod názvem 
„NÁBOŽENSTVÍ POHLEDEM 

PSYCHIATRIE, PSYCHIATRIE 
POHLEDEM NÁBOŽENSTVÍ“ 

 

  Konference organizována psychiatrickým 

oddělením NsP Havířov proběhla 15.6.2016 

v Kulturním domě Radost v Havířově. Zazněly 

rozdílné práce lékařů, teologů i civilních osob 

s výpovědi charakteru osobní zkušenosti. 

 V rámci prezentací proběhla i naše 

přednáška „Postavení psychospirituální krize 

v obraze soudobého vnímání psychózy“. V první 

části prezentace bylo referováno o problematice 

psychóz obecně, v druhé části byl nakousnut 

spirituální kontext problematiky, třetí část 

kombinovala možnosti intervence u obou variant.  

 Psychospirituální krize je v současné době 

vnímaná jako krize vlastní identity, a to především 

u osob senzitivních (vnímavých) k potenciálnímu 

transformačnímu přesahu, s konečným výsledkem 

osobnostního růstu. Jde o stav, kdy u člověka v 

důsledku mimořádného spirituálního zážitku 

dochází k významným změnám vnímání okolního 

světa, v názorovém či hodnotovém systému nebo 

pocitu sjednoceného vědomí. Spouštěčem může 

být významná životní událost, traumatický 

zážitek, východní formy cvičení, včetně jógy a 

meditace, sociální izolace, hladovění, drogy a 

mnoho dalších.  

 Objektivně osoba v dané životní epizodě 

může prožívat klasické formy psychózy, úzkosti, 

deprese, resp. celé palety psychiatrických diagnóz.  

Zpravidla osoby netrpí typickými bludy 

pronásledování nebo hlasy a udržují fyzické 

zdraví. Vymezený okruh potíží byl zařazen v USA 

do Diagnostického a statistického manuálu 

Americké psychiatrické asociace. Snad našim 

největším popularizátorem je český psychiatr       

Stanislav Grof. 

 Prezentace pojednávala o křehkém 

styčném bodě mezi biologicky vnímaným 

psychotickým procesem, který vyžaduje 

farmakologický, cílený psychoterapeutický nebo 

biologický přístup, včetně elektrokonvulzivní 

léčby. V opačném případě neléčený pacient trpící 

psychotickým okruhem onemocnění (zpravidla 

schizofrenii) výhledově ztrácí možnost 

opětovného zapojení do života, kolabuje ve 

vlastních dovednostech a nezřídka se dostává do 

kognitivního propadu a není schopen 

samostatného fungování bez okolní 

podpory.  

  Naopak osoba 

v psychospirituální krizi, při 

vystavení se klasické psychiatrické 

léčbě, nemusí na léčbu vždy 

adekvátně reagovat. V takovém to 

případě se objevuje prostor pro 

hlubinnou psychoterapeutickou 

práci s hledáním kořenů jevících se 

příznaků, včetně podpůrného 

dlouhodobého vedení s konečným 

zvnitřněním, pochopením obsahu 

transformační epizody. 

 V závěru prezentace byly 

nabídnuty kontakty na vybraná 

alternativní pracoviště, která se 

věnují výše zmíněné problematice. 

S pohledu možnosti doléčení 

psychotických pacientů v našem 

kraji, rekrutujících se z psychiatrických ambulanci  

a akutních i následných psychiatrických oddělení, 

bylo krátce představeno i oddělení psychoterapie 

psychóz st.17BC Psychiatrické nemocnice 

v Opavě. 

MUDr. Ondřej Franek 

 

Nikola Dobiášová 
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 Zaujalo mě povídání milé pacientky o tom, 
v jakém krásném městě žijeme.  
 Často si neuvědomujeme, co všechno 
například při cestě do práce míjíme, jak krásně 
jsou zdobené domy, co nového se opravilo a 
naopak co je součástí Opavy po staletí. 
 Nedávno jsem sama absolvovala  
komentovanou prohlídku v centru Opavy a 
uvědomila jsem si, že je Opava opravdu jedno z 
nejkrásnějších měst, které znám. 
 Pojďte s námi putovat alespoň mezi řádky 
a možná pro vás bude tento článek a fotky 
inspirací. 

                                             Ivana Džemlová 

Toulky Opavou a okolím 
 Mé toulky Opavou začínají v Psychiatrické 
nemocnici. Zde jsem strávila nejvíce času, a proto 
jsem si v pozoruhodném komplexu pavilonů, 
postaveném v renesančním slohu čas 
zpříjemňovala nesčetnými procházkami. Nejvíce 
mně zaujal areál kolem Kulturního Domu 
zútulněný fontánou. 
 Opava a její okolí však nabízí mnoho 
jiných zajímavých míst k prozkoumání. 
 Proto jsem neotálela, a v průběhu mého 
šesti-týdenního pobytu jsem se pustila 
k odkrývání krás města. Středy se nesly ve 
znamení volných odpoledních vycházek, takže mé 
cesty většinou vedly do centra.  
 Zde je kromě nesčetných kavárniček a 
restaurací, které vybízí k posezení, plno jiných 
pěkných míst. Za zmínku stojí městská 
vyhlídková věž, nazývaná Hláska (1), která 
bývala kdysi nejstarším obchodním centrem 
města. 

 V dnešní době se 
obchodní dění odehrává 
v obchodním domě 
Breda, inspirovaném 
americkou architekturou. 
Najdeme zde mnoho 
rozmanitých obchodů, 
kino i restaurace.  
 Mezi další 
zajímavé budovy na mém 
seznamu patří dozajista 
Slezské zemské muzeum 
(2). Duchovní atmosféru 
jsem zakusila v kostele 
Nanebevzetí Panny 

Marie (3), který je nejvýznamnější gotickou 
památkou v Opavě.  
 Po procházce 
jak Horním, tak 
i Dolním (4) 
náměstím jsem 
zamířila do pěkného 
parčíku Na ptačím 
vrchu (5), 
nacházejícího se na 
okraji městského 
centra. Je zde sousoší 
tři ptáků v nadživotní 
velikosti, které budí 
dojem, že vás 
pozorují, kroutí 
totižto svými 
hlavami. 
 O víkendech 
mně poctíval svými návštěvami můj drahý přítel. 
A jak se praví, ve dvou se to lépe táhne, tak i naše 
společné výlety byly toho důkazem.  
 Vypravili jsme se např. ke Stříbrnému 
jezeru (6), tzv. Sádrák, které se nachází 

v okrajové části Opavy. Sádrák se mu přezývá 
proto, že vzniklo zatopením sádrovcového lomu. 
Tam jsme neváhali rozprostřít deku a na travnaté 
ploše si dopřát piknik. Při slunném počasí nás to 
také lákalo si zaplavat v čisté vodě, projít se 
kolem jezera a po procházce posedět v příjemné 
restauraci, zařízené v mořském stylu.  
 Dalším místem, kam vedly naše cesty, byla 
nedaleko Psychiatrické nemocnice kovová Kaple 
svaté Anny a kolem Obecního domu (8) s 
kavárnou.. 

1 

6 

3 
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 Atraktivní podívanou nabízí zámek 
Hradec nad Moravicí, který patří mezi národní 
kulturní památky. Na zámku pobýval mj. L. van 
Beethoven. Součástí areálu je také novogotický 
Červený zámek a Bílá věž (7). Celý areál je 
zakomponován do přírodně-krajinářského parku, 
který je největší v Moravskoslezském kraji. Je 
krásné dopřát si procházku tímto parkem, který se 
otevírá do volné krajiny.  

 Dalším 
zámkem, který 
stojí za to 
shlédnout je 

Raduň. 
Renesanční 

zámek se 
nachází 

pouhých 7 km 
od Opavy a 8 
km od zámku 
Hradec nad 

Moravicí. 
Prohlédnout si 
můžete krásně 

zařízené 
společenské pokoje, zámeckou knihovnu a také 
unikátní zámeckou oranžerii. Doporučuji i 
procházku rozlehlým přírodním areálem.  
 Toto jsou mé tipy na toulky Opavou a 
jejím okolím, a třeba v příštím vydání Posla přijde 
někdo jiný s jeho návrhy. Prozkoumávat je toho 
určitě hodně. 

                                      Magdalena Krišicová  
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 Po téměř roční přestávce se klubové aktivity oddělení H opět vrátili do nově zrekonstruovaného  

KD Psychiatrické nemocnice Opava.  

 V podvečer 23. září se sešli pacienti, návštěvy z řad bývalých pacientů, personál a kladně 

ohodnotili nové prostředí ale i vzájemná setkání.  

 Krátce po přivítání se sálem v programu kulturních představení začaly linout tóny klavíru.  

V rámci dobrovolnictví nám přišel společně s Mudr. Rybkovou zahrát mladý talentovaný klavírista 

Dominik Fajkus. Všechny přítomné příjemně naladil jednak autorskými skladbami, ale i společnou hrou s 

doktorkou Monikou. Oba sklidili velký potlesk a obdiv. 

 Dominik Fajkus je opavský skladatel a pianista, jeho první klavírní kroky započaly v devatenácti 

letech nástupem na základní uměleckou školu. Jak sám tvrdí, ze začátku si ani ve snu neuměl  představit, 

že by se hudbě věnovat profesionálně 

 Dnes studuje soukromě u korepetitorky Slezského divadla Libuše Vondráčkové. V únoru 

letošního roku vydal debutové klavírní album Dreams, které bude letos prezentovat, zároveň se svými 

obrazy v pražské Lucerně. Pravidelně vystupuje v Opavě a okolí s nadaným violoncellistou Janem 

Hanouskem a v říjnu letošního roku jej čeká i první koncert v zahraničí, konkrétně v Bavorsku.  

Citát: "Nikdy se nevzdávejte svých snů, zůstanou tady jako náš odkaz". 

Marek Zajac 
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Maria Montessoriová  

Tajuplné dětství 
 Kniha je příznačně nazývá 
dětství tajuplným, neboť zákonitosti 
dětského pohledu na svět, tak jak je 
zachytila v knize právě tato 
obdivuhodná žena, jsou odlišné od 
vnímání světa dospělými.  
 Montessoriová byla 
lékařkou, pedagožkou a 

antropoložkou, která otevřela první dům dětí pro 
chudé předškolního věku. Nejen z tohoto prostředí 
čerpala při psaní.  Dílo podložené osobními 
zkušenostmi je jakýmsi pomocníkem v pochopení 
období dětství, jakožto utváření osobnosti dítěte. 
Je rozděleno do tří částí, které se zabývají 
fyziologickým vývojem dítěte, výchovou i 
vzděláváním dítěte a konflikty mezi dětmi a 
dospělými.  Ačkoliv obsahuje řadu metodických 
rad, je psáno pro široké spektrum čtenářů, poutavě 
a s filozofickým nádechem. 
 Dítě si podle ní vytváří o světě představu 
na základě vlastního úsudku, přičemž je zapotřebí 
vytvořit vhodné prostředí, upevňování pracovních 
návyků a speciální pomůcky.   
 Rozvíjející prostředí pro dítě nejsou drahé 
hračky a závěsné kolotoče nad kolébkami 
novorozenců, ale zahrada s rozkvetlými 
květinami, dále pro dítě přístupné úložné prostory, 
kde má možnost samo volit, vzít a uklidit 
pomůcky. Práci dítě provádí jako vlastní činnost 
bez strachu a výčitek s možností libovolného 
odpočinku. Práce ale dítěti přináší vždy na rozdíl 
od dospělého, energii. „Dospělí mají snahu 

aktivitu dítěte potlačovat. Přejí si, aby dítě bylo 

pasivní, protože nechtějí být vyrušování a 

rozčilováni.“ Vyrušují děti od činností, či je 
udělají za ně. Následkem je brždění psychického 
rozvoje.  Návaly zloby u dětí vznikají, když má 
dítě konflikt mezi vývojovými tendencemi  a 
láskou k dospělému, který mu ale nerozumí. 
Dospěla k závěru, že děti se svobodnou volbou 
aktivity,  rozvíjejí svůj přirozený zájem, vykazují 
klid a kázeň.  

Tyto a mnohé další zajímavé myšlenky se 
linou řádky Tajuplného dětství a nabádají 
k zamyšlení se nad tím, v jakém prostředí děti 
vychováváme. Láskyplný přístup k dítěti je 
klíčový pro ovlivnění života společnosti.  

                           Mgr. Romana Twardziková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přežívám 

Ota Ševčík 
 

Přežívám svou 
smrt 

Přežívám svůj 
hlad 

mé nekonečné 
otázky na mně 

najíždějí 
jak pásy 

transportéru na 
vojáka v zákopu 
blouzním o míru 

a beru si další 
náboje 

blouzním o lásce 
a nabízím 
sobectví 

ach stále jen 
blouzním! 
Přežiju své 
blouznění? 

Vyznání 

poutníka 

Ota Ševčík 
 

Zas bloudil jsem 
na svých cestách 
I když cíl v dáli 
jasně viděl jsem 
pak jasný nápad 

osvítil duši: 
cesta přímá 

k němu vede jen 
já zvyklý byl 
nalézat okliky 

a na těch své boty 
rozdíral 

a když někdo 
navedl mně 

napřímo 
„Tudy nemohu!“ 

já hloupě lhal 
už chci jít jinam 
poutník s hlavou 

vztyčenou ve 
víře, v odvaze 

kéž nohy mé již 
jdou 

Recidiva 

Ota Ševčík 
 

Vracet se 
do tý samý náruče 

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

vracet se 
do tý samý náruče 

jen proto abych věděl, že 
někdy něco bylo 

vracet se do minulosti 
jen proto že právě teď není 

milo? 
STOKRÁT NE! 

Slunce a básník 

Ota Ševčík 
 

Ve svitu slunce stojí básník 
paprsky ozařují jeho drsnou 

tvář 
jeho srdce je chvilku neklidné 

a chvilku klidné 
tak jak to má být 

a slunce tu bylo před 
básníkem 

a bude tu i po básníkovi 
občas je třeba obrátit 

pozornost 
k velkým věcem 

Nikola Dobiášová 
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 I v tomto čísle našeho časopisu 

nahlédneme o kousek dál, abychom se seznámili s 

praxí v rehabilitaci a doléčování pacientů s 

psychotickými problémy. V Havlíčkově Brodě nám 

na požádání ochotně vyšli vstříc a jejich příspěvek 

zde rádi uvádíme. 

 

Psychiatrická Nemocnice Havlíčkův Brod 

"Kroky za zdi" 

V rámci prolínání sociální a zdravotní 
péče o duševně nemocné, což se jeví jako budoucí 
směřování české psychiatrie, navázala v roce 2015 
PN Havlíčkův Brod formou dohody o vzájemné 
spolupráci kontakt s FOKUSem Vysočina. 
FOKUS Vysočina se od roku 1992 jako 
samostatný právní subjekt zabývá poskytováním 
sociální pomoci formou mimonemocniční 
rehabilitace duševně nemocným. 

Prvním krokem této spolupráce bylo, že 
PNHB poskytla zdravotní sestru s psychiatrickou 
specializací, která se začala školit ve způsobech 
terénní péče. Sestra začala navštěvovat klienty 
Komunitního chráněného bydlení (KCHB) v 
jejich domácím prostředí, pomáhat jim se 
zdravotními obtížemi, s přípravou léků, se 
stravováním a s celkovou péčí o sebe. Byla s nimi 
v častém a i neformálním kontaktu, což přineslo 
prostor k navázání bližších vztahů, než obvykle 
vztah sestra - pacient bývá. Klienti KCHB jsou z 
dg. okruhů F2, F3 a případně F 42, reálně jde 
zejména o pacienty se schizofrenním 
onemocněním. Ambulantní služby pro KCHB 
začal poskytovat dr. Mikolaj, primář 
rehabilitačního primariátu 6 a gestalt 
psychoterapeut, jehož odděleními řada z klientů 
KCHB prošla během svých hospitalizací. Zároveň 
fungoval jako lékařský konzultant pro sociální 
tým KCHB, který se na něj mohl obrátit, pokud 
zaznamenal nějaké potíže svých klientů. Účastnil 
se s terénní sestrou týdenních porad, kde si celý 
zdravotně-sociální tým vyměňoval informace o 
svých klientech/pacientech. Též pak dr. Mikolaj 
vedl paralelní dokumentaci v informačním 

systému FOKUSu Vysočina (Highlander), čímž 
bylo zajištěno komplexní předávání informací. 
Vše je pochopitelně ošetřeno povinnou 
mlčenlivostí. 

Od 1.1.2016 jsem jeho úlohu převzal já. 
Otevřela se tak pro mě nová cesta, jak se setkávat 
s duševně nemocnými. Pro ambulantní kontroly 
jsem si vyhradil až hodinu na jednoho pacienta, 
aby byl prostor i pro bližší formu kontaktu, než je 
běžné při kontrole v psychiatrické ambulanci. Se 
svými pacienty jsem začal komunikovat o jejich 
životě, minulosti, plánech a přáních a v duchu 
gestalt terapie, jejímž jsem frekventantem, jsem se 
snažil být v kontaktu přítomný a autentický. Díky 
tomu se dařilo budovat bližší vztah, což 
zlepšovalo vzájemnou spolupráci. 

Od 1.7.2016 PNHB spolupráci s 
FOKUSem ještě prohloubila. Byla uvolněna další 
specializovaná sestra pro terénní práci, vznikly 
úplně nové prostory 
ambulance a zázemí pro 
personál, což naši práci 
učinilo komfortnější. V 
rámci FOKUSu byla vedle 
KCHB navázána spolupráce 
i s jejich Komunitním týmem (KT), který má v 
péči klienty v terénu, tzn. v jejich domovech. 
Nová terénní sestra spolu se sociálními 
pracovníky začala chodit právě za těmito klienty. 

Pro fungování nové terénní či rozšířené 
ambulance se uvolnilo i více času. Nadále si 
ponechávám až hodinu na pacienta, což se mi 
velmi dobře osvědčilo a bylo možné rozklíčovat 
některou problematiku, která se mohla jevit při 
kratším kontaktu jinak. Jeden příklad za všechny: 
pacient s diagnózou F20.1 s nyní již převažujícími 
negativními příznaky spolupracuje s KT. O 
aktivity se ale příliš nezajímá, nabídek využívá 
málo, je spíše pasivní. Toto vše svědčí pro 
negativní příznaky a takto jsem pro sebe v úvodu 
také pacienta vnímal. Až do doby, kdy jsme se 
dostali k tomu, že se v životě opakovaně 
zklamával, když si začal něco budovat a někam 
směřovat, že vždy po nějaké době selhal, dělal 
"průšvihy" a skončil hospitalizovaný. Proto nyní 
už raději nic nechce a po ničem netouží, aby se 
opět nezklamal. Ejhle, vedle negativních příznaků 
tu máme i psychický proces, který lze docela 
dobře pochopit a dále s ním pracovat. 

Praktické fungování naší rozšířené 
terénní ambulance vypadá takto. Zatím máme 
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zavedeno 13 pacientů, všichni jsou z okruhu 
schizofrenních onemocnění. Aktuálně dohodnutý 
strop ambulance je 20 lidí. Nefungujeme jako 
klasická ambulance, okruh našich pacientů je 
zúžen jen na klienty FOKUSu, kteří jsou z dg. 
skupin F2, F3 a F42, což jsou zároveň indikační 
diagnozy pro práci terénní sestry (specializace 
914). Tyto okruhy jsou mezinárodně považované 
za tzv. SMI – severe mental illness, nejzávažnější 
duševní nemoci.  

Pro obě terénní 
sestry je strop pacientů v 
péči 30. Většina pacientů, 
které navštěvují, je z mojí 
ambulance, někteří však 
ambulanci změnit nechtěli 

a jsou dále v péči jiných psychiatrů. K vyžádání 
péče terénní sestry musí ošetřující psychiatr každý 
měsíc vystavit žádanku, kde je nutno vypsat, 
jakou péči požaduje. Specializace 914 má svoje 
specifické kódy, které se vykazují pojišťovně 
(např . 35815 – psychiatrická rehabilitace 
individuální). Terénní sestry mohou sledovat 
nejen psychiatrický stav, ale i stav somatický, 
podporují pacienty ve zdravějším životním stylu, 
prevencích a návštěvách lékařů, kde jsou 
dispenzarizováni. 

Terénní ambulance je v provozu v 
pondělí 12:30-16:30 a ve středu 7:00-16:00. 
Velkou výhodou volnějšího časového rozpětí je, 
že pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu 
některého z pacientů, jsem schopen nabídnout 
prostor ke kontrole a konzultaci ještě ten den či v 
horizontu několika dnů, nikoliv několika týdnů, 
jako to bývá v klasické přeplněné psychiatrické 
ambulanci. Všichni zdravotníci jsme také 
vybaveni služebními mobily, tudíž jsme schopni 
kontaktovat se vzájemně a též jsme k dispozici i 
touto formou pracovníkům FOKUSu. 

Úterní dopoledne pak věnujeme 
administrativní práci a pročítání a dopisování 
zpráv do informačního systému FOKUSu, což 
zajišťuje průběžné předávání informací o 
pacientech/klientech. Každé pondělí se já i obě 
sestry účastníme porady KT, ve čtvrtek je pak 
porada na KCHB. V rámci porad je možno se 
dohodnout na jednotném postupu u konkrétních 
pacientů, zdravotní a sociální pracovníci si 
vyměňují své úhly pohledu, což vede k 
vzájemnému obohacení a zejména ke zkvalitnění 
péče o duševně nemocné. Je to také prostor k 

setkávání  a bourání předsudků mezi „sociálníky“ 
a zdravotníky. 

V naší práci se velice často setkáváme s 
duálními diagnozami, problematika alkoholu, 
drog a gamblingu je mezi pacienty s SMI hojně 
rozšířená. Proto si celý náš zdravotně sociální tým 
doplňuje vzdělání i v této oblasti. Dále je nutné, 
abychom se dovzdělali v práci v 
multidisciplinárním týmu a krizové intervenci. 

Celý model takovéto péče je inspirován 
metodikou psychosociální rehabilitace CARe 
(Comprehensive Approach to Rehabilitation), což 
je další oblast, v níž rozvíjíme svoje vzdělávání. 
CARe je v Holandsku vytvořený eklektický 
přístup, který v sobě sjednocuje prvky hlavních 
rehabilitačních škol. Staví na pilířích zotavení, 
přítomnosti a zplnomocňování, pracuje s hledáním 
silných stránek pacienta, jeho osobním příběhem a 
autentickou přítomností pomáhající osoby. 

Po devíti měsících 
práce v naší rozšířené 
ambulanci vidím, že 
takováto forma intenzivní 
péče a kontaktu s duševně 
nemocnými nese svoje 
plody. Je prostor k budování pozitivního vztahu, 
což zlepšuje spolupráci pacientů. Je možné i 
zhoršeného pacienta poslat domů, protože vím, že 
bude pod dohledem. Není vždy nutné navyšovat 
medikaci, protože intenzivní domácí podpora 
může pacienta také stabilizovat. Zároveň však 
také vidím, že takto intenzivně je možné se 
věnovat opravdu omezenému počtu pacientů. Jde 
o velké množství času věnované jedinci a též 
množství lidí, kteří s tímto jedincem pracují. Aby 
takováto forma péče, kdy mají duševně nemocní 
zdravotní i sociální podporu ve svém domácím 
prostředí a snižuje se tak množství hospitalizací, 
mohla dobře fungovat v rámci celé ČR, musel by 
dramaticky narůst počet lidí, kteří v psychiatrické 
péči pracují. Uvidíme, kam nás reformní kroky 
dovedou... 

MUDr. David Hirman 

lékař terénní ambulance 
Kontakt: 

Rozkošská 2322, 58023 Havl.Brod 

sekretariát tel.: 569421151 

ústředna tel.: 569478111 

podatelna: podatelna@plhb.cz 
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Toto číslo bylo dáno do tisku 10. 11. 2016 a vychází v listopadu. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
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