
 
                                                                   

   Ročník XIX.  - číslo 41 Občasník Psychiatrické nemocnice v Opavě 

 

 

 

 



  ÚVODNÍK, OBSAH 
 

XIX/41    2 

 

 Vážení a milí čtenáři našeho 
pravidelného Posla - Občasníku Psychiatrické 
nemocnice v Opavě. 
 Dovolte mi představit vydání tohohle 
čísla, kde naleznete spoustu zajímavých 
článků. Ať již to jsou rozhovory se zajímavými 
osobnostmi - Jiřinou Koudelovou a Martinem 
Okáčem, kteří působí v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě jako peer konzultanti, tak i 
ohlédnutí za zahraniční stáží v Holandsku, 
které se zúčastnili naši peer rodinní 
příslušníci. 
 Dále naleznete takovou anketu, jež se 
týká pandemie v ČR, kdy jsme oslovili několik 
různých lidí a organizací, jak se dívají na toto 
období, co je pandemie naučila, jaké změny 
zaznamenali a v čem spatřují naději. Rovněž 
vám představíme online skupiny Recovery a 
Klub otevřeného srdce a CDZ Opava. 
 Stejně jako v předchozím čísle Posla 
nebude chybět okénko vaření, vtípky, 
křížovky, básně i motta a recenze knihy, 
tentokrát "Probouzení tygra", kterou napsal 
Peter A. Levine, Ph.D. 
 Doufám, že pro vás i tohle číslo bude 
zajímavé a přínosné, tak přeji příjemné 
počtení. 

Jiřina Koudelová 

 
 

Světlana Cichá - OBRÁZKY 
Dochází do sociální rehabilitace ANIMA VIVA 

od roku 2018 až doposud. V průběhu docházky 

zdokonalovala své dovednosti v různých 

aktivitách, dle její potřeby a zároveň je uměla tak é 

uplatnit ve svém běžném životě v chráněném 

bydlení. Světlana naplňuje svůj volný čas 

malováním výkresů, kde ztvárňuje své představy a 

zkušenosti. Organizace ANIMA VIVA se podílela 

na zprostředkování autorské výstavy jejich 

výkresů, která proběhla v prostorách jejich 

tréninkové kavárny. Zároveň se věnuje také 

vyšívání ubrusů a háčkování. Pravidelně dochází 

do svého zaměstnání, kde provádí úklid místností. 

Světlana je člověk s velkým srdcem a ráda lidi 

obdarovává svými výrobky.  

Její obrázky nás provází celým číslem POSLA. 
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Mé lásky 
Stékají 

Do mého srdce 
Já vzrušen jsem 
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 Před rokem se v ČR poprvé představila a 
do psychiatrických nemocnic zavedla nová 
pracovní pozice – Peer rodinný příslušník. Jak 
název trochu napovídá, jedná se o pozici, jejímž 

cílem je podpořit rodiny 
pacientů 

hospitalizovaných 
v nemocnici, jelikož 
nejen pro samotného 
pacienta, ale i pro 
rodinné příslušníky je 
hospitalizace a duševní 
onemocnění určitou 
zátěží. Oproti České 
republice je však 
v Nizozemsku pozice 
Peer rodinného 
příslušníka již běžně 
zavedena, tudíž v rámci 
čerpání nových 

zkušeností a získávání dobré praxe uskutečnili 
Peer rodinní příslušníci spolu s dalšími 
zaměstnanci psychiatrických nemocnic týdenní 
stáž právě v Nizozemsku. 
 Do Nizozemska všichni vyrazili v neděli  
5. 9. 2021, od pondělí byl již naplánován program. 
Po příletu do Amsterdamu jsme se všichni vlakem 
přesunuli do města Goes a ubytovali se. Zbytek 
večera jsme strávili prakticky již jen poznáváním 
místa i vzájemně sebe sama. 
 V pondělí jsme po snídani vyrazili na první 
návštěvu za Holandskými kolegy do místní 
nemocnice. První malou komplikací byla premiéra 
cesty, takže ačkoli jsme vyrazili s předstihem, 
chvíli trvalo příslušné místo najít.  Po krátkém 
bloudění jsme naštěstí do nemocnice Emergis ve 
měste Goes všichni úspěšně dorazili. Zázemí jsme 
našli v zajímavé místnosti – divadle Emegisu. Po 
uvítání Sabien Raams se nás srdečně se ujal Toon 
Van Meel, který představil prioritní cíle podpory 
rodinných příslušníků lidí s duševním 
onemocněním a psychiatrické nemocnice celkově.  
 Hlavní vizí je poskytovat péči a podporu 
lidem s duševním onemocněním i jejich rodinám 
co nejblíže domovům. Již v tomto byl znát prvotní 
rozdíl – zatímco u nás se postupně začíná upouštět 

od systému dlouhých hospitalizací v nemocnici a 
cílem začíná být především podporovat pacienta 
k využití sítě pomoci a podpor z okolí, 
v Nizozemsku je tento systém již delší dobu 
běžný. Zdravotní a sociální oblast se spojili již 
v roce 1996. Dále Toon Van Meel popovídal o 
provincii Zeeland a sítí poskytované péče.  
 V provincii je celkem 50 středisek, které 
poskytují podporu celkem 12 300 pacientům. 
Lůžek je však jen 530 celkem, a v samotné 
nemocnici 250. Zbývající lůžka jsou ještě 
v chráněných bydleních. Zaměstnanců v provincii 
je celkem 1468, z nich 1100 pracuje na plný 
úvazek. Toon Van Meel dále popovídal o svém 
příběhu, rovněž svými zkušenostmi přispěla také 
Anna de Glopper.  
 Následně jsme se rozdělili do dvou skupin, 
jedna obešla s místní pracovnicí nemocnici, druhá 
se přesunula do zasedací místnosti, kde byla 
představena pracovní pozice Důvěrník pro rodinné 
příslušníky a blízké, doslova „Rodinný 
ombudsman“. Hlavní náplní práce na této pozici 
je upozorňovat na podněty pacientů či rodinných 
příslušníků. Zde se opět prokázala rozdílnost 
postoje mezi ČR, kde by upozorňování od 
rodinného ombudsmana nejspíše bylo vnímáno 
jako špatné. Většina upozornění se v Nizozemsku 
bere jako podnět k diskuzi, upřesnění a vyjasnění. 
Po většině sdělení se záležitosti uzavřou a berou 
se jako inspirace pro zefektivnění práce. Toon 
Van Meel doslova sdělil, že čím více 
upozorňujících impulzů, tím lépe, protože to 
pomáhá v práci zaměstnanců. Toto představení 
pozice podrobněji doplnila rodinná ombudsmanka 
Sylvia.  
 Po diskuzi se Sylviou následoval oběd, po 
kterém se rovněž i tato druhá česká skupina 
podívala do areálu nemocnice. K vidění nejen 
v nemocnici, ale i téměř všude ve městech byla 
udržovaná zeleň, tedy vzorně zastřižené živé 
ploty, posekaná tráva, množství krásné výzdoby 
v podobě nejrůzněji barevných květin a 
rostlinstva. Dále je v areálu nemocnice několik 
chráněných bydlení. Ohledně oddělení byl poznat 
rozdíl v tom, že ze všech oddělení nemocnice je 
pouze jedno uzavřené, a další jedno částečně.  
 Jinak jsou prostory otevřené a pacienti 
mají běžně přístup ven. V krajních případech, kdy 
pacient může být nebezpečný sobě či svému okolí 
najde uzavřené oddělení své využití, jinak však 
v Nizozemsku je již dobu zaběhlý systém přístupu 
„Care“, zplnomocňování pacientů s využíváním 
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silných stránek, sítě podpory z okolí, která kromě 
běžného používání Peer pracovníků i Peer 
rodinných příslušníků funguje například i na tom, 
že v areálu jsou mezi odděleními prostory pro 
drůbež a jiná zvířata, o které pacienti pečují, neb o 
jablečný sad. Tedy pacientům je poskytována 
menší podpora intenzivní péče, zároveň se však 
od nich očekává, že převezmou odpovědnost za 
sebe a aktivně využijí podpory z okolí. Jak řekl 
Toon Van Meel: „My Ti pomůžeme, ale 
očekáváme Tvou aktivitu a spolupráci“.  
 Po prohlídce areálu náš první den končil, a 
my jsme se pomalu přesunuli zpět na ubytování a 
po zbytek dne měli čas na odpočinek, případně 
vycházku po okolí a večeři.  
 V úterý se jedna skupina po 
snídani vrátila do Emergisu. 
Dozvěděli jsme se bližší informace 
o práci Peer pracovníka a Peer 
rodinného příslušníka. Zajímavostí 
bylo například zjištění, že se rodiny 
pacienta kontaktují vždy. Pozice 
Peer rodinného příslušníka je tedy 
již delší dobu běžně zavedena a využívána. 
Rovněž jsou velmi využívání Peer pracovníci, kdy 
pacient si může například vybrat mezi mužem či 
ženou, a Peer pracovník po dobu 6. týdnů za 
pacientem 1x až 3x denně dle potřeby dochází. 
Dobu 6-ti týdnů lze i prodloužit. Druhá skupina, 
která v Emergis nebyla, navštívila organizaci 
Zeeuwse gronden, která rovněž pomáhá lidem 
s duševním onemocněním v návratu do běžného 
života.  
 Zbytek dne byl pro všechny velmi 
atraktivní – navštívili jsme pláž, a jelikož počasí  
přálo, došlo i na koupání a slunění.  
 Ve středu jsme se všichni opět vydali do 
Emergisu, kde jsme se dozvěděli o organizaci 
Ypsilon. Ta existuje již 25 let a poskytuje podporu  
jak pacientům, tak jejich rodinám. Za 25 let 
pomáhali již několika desítkám tisíců lidí. Služba 
Ypsilonu je celonárodní. Při prvotním kontaktu 
většinou dojde k popovídání o tom, jak funguje 
zdravotní péče a kde všude může člověk najít 
podporu, s klienty se baví o tom, jak se člověk 
sám může vyrovnat s problematikou duševního 
onemocnění, kde se může spojit s dalšími lidmi, 
do jejichž života nějak vstoupilo duševní 
onemocnění.  
 Organizace se rovněž snaží i o  
„psychovzdělávání“. Tedy pracovník popovídá o 
tom, co je psychóza, co to znamená pro rodinu, 

jak s člověkem v psychóze mluvit. Ypsilon má 
mnoho dobrovolníků. Na otázku, co dobrovolníky 
motivuje k jejich nabízení se a podpoře byla 
výstižná odpověď: „Motivují se sami“.  
 Po předání dárků a závěrečném sdílení a 
poděkování náš pobyt ve městě Goes a nemocnici 
Emergis končil, a my se přesunuli vlakem do 
města Breda.  
 Ve čtvrtek jsme navštívili dobrovolnickou 
organizaci Eagle Shelter. Tato organizace má své 
zázemí u přírody, kde sestává několik 
propojených budov, ve kterých nachází pacienti 
nejrůznější využití. K dispozici je dřevodílna, 
místnost s nejrůznějšími hudebními nástroji či 
kreativní dílna. Kdo dává přednost venkovnímu 

prostředí, není problém využít 
přilehlé zahrady, ve kterých se 
pěstují různé suroviny, z jejichž 
následného zpracování si mohou 
lidé třeba připravit polévku.  
 Výstižný byl nápis „You 
know my name, not my story“ 
(znáš mé jméno, ne můj příběh). 

Princip spočívá v tom, že kdo přijde do Eagle 
Shelter, stačí jen aby řekl své jméno a následně se  
zapojí do toho, co jej motivuje. Neřeší zde 
s ostatními věci typu „Já mám takovou diagnózu, 
tyto obtíže“.  
 Po odchodu z Eagle Shelter jsme se ještě 
setkali v Bredě v prostorách bývalého finančního 
úřadu s Peer rodinnými příslušníky z organizace 
GGZ Breburg, kteří představili své zkušenosti, 
práci, a ochotně nám zodpovídali na dotazy.       
Po krátké pauze se část lidí znovu vydala do Eagle 
Shelter, kde si společně zahráli na různé hudební 
nástroje, popovídali si, povečeřeli a celkově 
strávili večer vzájemným povzbuzením.  
 A již zde byl pátek, kdy jsme se vraceli 
domů. Z důvodu povinností před odletem, jako 
otestování neočkovaných lidí či vyplnění 
potřebných formulářů, došlo již jen ke 
krátkodobému porozhlédnutí po okolí, nakoupení 
posledních věcí a následnému přesunu vlakem na 
letiště do Amsterdamu, odkud jsme se naštěstí 
všichni bez komplikací vrátili do ČR.  
 Byl to jedinečný zážitek, užitečné 
získávání nových zkušeností a čerpání dobré 
praxe se krásně skloubilo s příjemným. Všem za 
to velký dík! 
  

Matyáš Houdek, za peer rodinné příslušníky 
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 V rámci projektu „Podpora rodinných 

příslušníků duševně nemocných pacientů 
psychiatrických lůžkových zařízení“ se 
uskutečnilo od neděle 8.srpna do úterý 10.srpna na 
Hotelu Belaria již třetí setkání rodinných 
příslušníků s pracovníky psychiatrické nemocnice 
Opava a dalšími odborníky.  
 Pro rodinné příslušníky hospitalizovaných 
pacientů je duševní onemocnění a hospitalizace 
jejich blízkého také často značnou zátěží. V rámci 
psychického onemocnění jejich blízkého mohou 
zažívat náročné situace v době akutní ataky 
nemocného, po stabilizaci mohou být někdy 
vystaveni nátlaku na sebe, kdy nemocný je sice 
zaléčený, avšak potřebuje jejich pravidelnou 
podporu. Mnoho rodin pacientů s duševním 
onemocněním pak v dobré snaze pomoci 
blízkému jej podporují v nejrůznějších 
záležitostech, pomáhají mu finančně, případně 
dávají do pořádku různé záležitosti, ke kterým 
došlo během propuknutí ataky jejich blízkého. 
 V dobré víře, někdy i s očekáváním, že tím 
zabrání dalšímu onemocnění jejich rodinného 
člena, pak mohou mít tendence doslova se 
obětovat. Když takovéto stavy trvají roky, může 
se dostavit vyčerpanost, smutek, vyhoření, 
rezignace, frustrace. Proto jsme rodinným 
příslušníkům poskytli naději a povzbuzení, že 
náročné situace se dají řešit a nejsou na to sami! 

 Po příjezdu v neděli 8. srpna odpoledne a 
ubytování v hotelovém resortu Belaria v Hradci 
nad Moravicí, které bylo účastníkům hrazeno 
z projektu, došlo v salonku k úvodnímu 
seznámení a představení koordinované Kateřinou 
Okáčovou, a program započal přibližně 
hodinovou přednáškou Matouše Houdka, který 
představil pozici Peer rodinného příslušníka          
a popovídal o svém životním příběhu. Kromě toho  
nabídl posluchačům různé publikace věnující se 
problematice duševního onemocnění. Největší 
zájem byl o knihu „Sebeobětování není řešení“. 

Z přednášky pak vyplynuly u některých účastníků 
individuální dotazy, které řešili s Peer rodinnými 
příslušníky druhý den. Zbývající večer 8. srpna 
byl věnován relaxaci a vzájemnému povzbuzení – 
možnost navštívit saunu, projít se, posedět a 
popovídat si. Tato kombinace skloubení dvou 
různých faktorů – odborných praktických 
doporučení, přednášek a možností řešení různých 
situací týkající se duševního onemocnění 
spojených s odpočinkem a relaxací se již dříve 
ukázala jako velmi užitečná a rodinní příslušníci 
za ni byli velmi vděční. Zejména z výše 
uvedených důvodů, kdy v rámci dlouholeté péče a 
podpory člověka s duševním onemocněním jsou 
pro některé z nich relaxace a péče o sebe velkou 
vzácností, rovněž ve svém okolí mohou narážet 
někdy na stigmatizaci, o to více byli pak vděční za  
možnost svěření se se svými problémy, 
vyslechnutí, pochopení, povzbuzení. 
 Druhý den se tedy nesl v pokračování 
obdobného scénáře, kdy po snídani měla pro 
účastníky připravený seminář koordinátorka Peer 
rodinných příslušníků Eva Klimešová, své 
zkušenosti, typy co jim pomohlo a povzbuzení 
přidali jak Peer rodinní příslušníci, tak samotní 
lidé, co si sami prošli hospitalizací a bojují 
s duševním onemocnění. Důležitým hostem byl 
Martin Okáč, který je dlouholetým aktivním Peer 
pracovníkem psychiatrické nemocnice, a 
pravidelně poskytuje podporu hospitalizovaným 
pacientům a lidem okolo nich, takže své manželce 
Kateřině poskytl cenné doplnění zážitků a 
zkušeností z pohledu dříve hospitalizovaného 
pacienta i na neformální úrovni. Odpoledne paní 
Cihlářová vedla workshop, kdy si měli zájemci 
možnost vyrobit keramický lapač snů a odvést si 
jej domů. Následovala jóga venku, v přírodě, 
koncert, přednáška o Bethovenově pobytu na 
zámku Hradec. 
 Třetí den po snídani přispěla svými 
zkušenostmi Ivona Országová, která má rovněž 
dlouhou praxi v práci s lidmi s duševním 
onemocněním. Kromě cenných rad poskytla 
rovněž i materiály pro kreativní činnost. No a po 
chvíli volnosti před obědem následovalo po jídle 
již finální zakončení a shrnutí, včetně potřebného 
vyplnění dokumentace pro projekt. Účastníci 
vyjádřili vesměs spokojenost s proběhnutým 
setkáním. Po jejím souhlasu cituji názor jedné 
účastnice, se kterou jsem se spojil několik dní po 
setkání: 
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 „Dalo nám to hodně a z celého srdce 

děkuji. Vděčná jsem za to nikomu víc nebyla a 

hlavně poznala jsem novou rodinu. A to jste 

všichni VY“ 

 Kromě naděje, povzbuzení a upřímného 
zájmu ocenili účastníci dále třeba informace o 
různých zdrojích pomoci, jako návazné sociální 
služby či jiné, o kterých buď nevěděli, nebo o nich  
sice zaslechli, ale neměli s nimi bližší zkušenost.  
Jak je vidět, naše práce Peer rodinného příslušníka  
má smysl. A to je jeden z hlavních důvodů, proč 
já osobně jí rád vykonávám ☺  

 Matouš Houdek, Peer rodinný přísluš ník 

 

 

 Těžkým životním situacím se nedá vždy 
vyhnout. Důležité je mít spojence a nebýt sám. 
Jako Peer rodinní příslušníci a další kolegové jsme  
se spojili, abychom mohli ještě lépe pomoct s tím, 
co rodiny trápí. Proto jsme také uspořádali několik  
setkaní rodin lidí s duševním onemocněním. 
 Mám radost z toho, že se rodinné setkání 
setkalo s tak velkým ohlasem a je žádané. 
Rodiny přijížděly s obavami, leckdy se jim ani 
nechtělo, ale nebylo žádné rodiny, která by setkaní  
litovala. Účastníci odjížděli s vděčností, 
porozuměním, plní optimismu a naděje, že se dá 
vše zvládnout. 
 Jsem ráda, že spojením nás peerů a kolegů 
psychoterapeutů jsme mohli přinést nadstandardní 
služby, které dokázaly pomoct v čase nepohody a 
době covidové. 

 
Vlaďka Válkova, peer rodinný příslušník 

 
 Vyjížděl jsem na Belarii z Opavy kolem 
jedné hodiny a jel jsem kolem řeky na kole. Cesta 

trvala asi hodinu. U hotelu už jsem potkal 
kamarády a byl jsem rád, že je všechny vidím. 
Hned jsem skočil do bazénu a užíval si pěkných 
chvilek s kamarády.  
 Ve dvě hodiny jsme měli možnost udělat si 
keramické lapače snů. Sám jsem je nevyráběl, jen 
jsem sledoval, jak to jde ostatním. Pak jsem cvičil  
jógu venku v přírodě. Ke cvičení hrála paní 
Libuše Vondráčková na klavír a Lukáš Vojvodík 
na kytaru, bylo to tedy velice silné a příjemné.  
 Po józe nám ještě paní Vondráčková 
udělala minikoncert a zmínila všechny historické 
hudební osobnosti spojené se zámkem na Hradci. 
Když jsem se loučil, kamarádka mi darovala lapač 
snů, který vyrobila. Dal jsem si ho na okno a 
doufám v klidný spánek. Jsem rád, že jsem něco 
takového mohl zažít a všem bych to moc přál! 
 

Martin Háva, peer konzultant 

 
 

 

Podpora rodin z pohledu 

odborníka. 
 V rámci projektu podpory rodin duševně 
nemocných lidí, který probíhá ve třech 
psychiatrických nemocnicích v ČR jsme měli 
možnost účastnit se tří setkání mimo zdi léčebny. 
Dvě setkání se uskutečnily v hotelu Belarie u 
Hradce nad Moravicí a jeden ve Štramberku. 
Obsah vcelku dopodrobna popsal Matouš Houdek. 
Ráda bych se podělila o to, jak jsem celou aktivitu  
vnímala za odborníka, ale i sama za sebe jako 
člověka. Musím říci, že jsem měla možnost velice 
intenzivně zakoušet pocit smysluplnosti 
takovýchto setkání. Rodiny mnohdy těžce a 
dlouhodobě zkoušené onemocněním v rodině 
mohly načerpat sílu, odpočinout si, být uvolnění, 
sdílet zkušenost, že v tom nejsou sami, vidět peer 
pracovníky, kteří je přijeli navštívit a sledovat, jak 
bezvadně si vedou v životě…. 
 Když vám lidé, kteří trpí řeknou, že to 
zabíjí jejich duši, dokážete to pochopit i když 
nemůžete vědět, jaké to je. Pečovat o duši 
znamená pochopit svou vnitřní zranitelnost a 
vyhýbat se těmto nebezpečím jak to jen jde. Jsou 
ale situace, kdy to není možné a potom je na místě 
daleko větší pozornost a péči. Znamená to hledat 
zkušenosti, které obnovují naše nejhlubší 
prameny. Řekneme-li, že existují zkušenosti, které  
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jsou dobré pro duši. Skvělý koncert, procházka 
lesem, vzrušující výstup na vysokou horu, 
společný smích s těmi, koho máme rádi. Myslíme 
tím něco víc, než že tyto zkušenosti nám poskytly 
potěšení, nebo užitek. Pokoušíme se vyjádřit, že 
zásadním způsobem obnovily jádro naší bytosti a 
přivedly do ní radost a světlo. 
 Myslím, že toto vše se nám v těchto 
setkáních podařilo zažívat vrchovatou měrou a za 
to děkuji z celého srdce všem, kdo se na tom 
podíleli. 

Eva Klimešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

SMUTEČNÍ PARTE 
Filip Skoumal 

 
Chvíle jsou prchavé 

bublinky ve víně vřou 
náš život jen mlhavě 

odehrává se pod dekou 
 

Večer směřujíc do noci 
dojímá při objetí 

v bezmoci plné emocí 
vše krásné nám odlétá 

 
Tam někam do nikam 

kde i mlha ztěžka kráčí 
zabodnutá do štěstí dýka 

osud v pláči strnul 
 

TICHÉ MALOVÁNÍ MILOVÁNÍ 
Filip Skoumal 

 
Milují se ve dne, milují se v noci 

za úsvitu měsíce jejich nahá těla po zdech tančí 
její útlé tělo chutná mu po ovoci milují se a maluj í 
v paprscích slunce, společný pot na rtech skotačí 

 
On maluje milování, ona miluje malování 

mraky nad nimi zrychleně dýchají 
stín rád běhá za ní ona běhá zas za ním 
v jarním větru její voňavé vlasy vlají 

 
Rok co rok, barvy vstupují na bílé závoje 
bílé závoje, neboli nové životy plné osudů 

malé nejisté kroky chodí z pokoje do pokoje 
tajemství začátku a konce třpytících se schodů 

Pobyt Štramberk 
Jak se vypořádat se změnou? 

 Na konci července jsme se mohli zúčastnit 
pobytu pro rodinné příslušníky na téma: Jak 
zvládnout různé změny a těžkosti, které život s 
duševně nemocným přináší. Musíme přiznat, že se 
nám setkání moc líbilo jak po stránce zázemí (hotel  
Šipka ve Štramberku), tak po stránce programu a 
společných vztahů. Seznámili jsme se s mnoha 
zajímavými lidmi a jejich životními příběhy. Měli 
jsme možnost poslechnout si jak odborníka 
psychologa, tak se i navzájem vyslechnout, předat 
si osobní zkušenosti a povzbudit se na další cestě.  
 Taková setkání rozhodně mají smysl. 
Člověk si uvědomí, že není sám, kdo prožívá 
obdobné problémy. V atmosféře vzájemného 
porozumění může otevřeně mluvit o tom, co 
prožívá a ptát se „kolegů“, co jim pomohlo. Prostě 
sdílený smutek je poloviční a sdílená radost je 
dvojnásobná.  

Jiří a Věra Markovi  

 



  OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 

XIX/41    8 

 
 Pro toto číslo časopisu POSEL jsme 
připravili anketu - tři otázky, které jsme položili  
skupině lidí, ať již se zkušeností s duševním 
onemocněním, tak kolegům, odborníkům a 
nabízíme vám jejich odpovědi. 
 
Otázky byly: 

1.  Co vás naučilo období pandemie? 

2.  Jaké změny v osobním a společenském        

     životě  situace udělala ? 

3.  V čem spatřujete naději ? 

 

Odpovědi lidí ze skupiny s slyšení hlasů: 
 
Hana z Kopřivnice:  
1.  více stresu, stranit se lidí 
2.  nic mě nebaví, kromě obchodů a lesů, nikam        
     nechodím 
3.  ve spánku 
 
Žaneta z Opavy: 
1.  zastavit se a zapřemýšlet, co je a co není  
     důležité 
2.  více se raduji a užívám života 
3.  v pohodě a ve zpomalení 
 
Lucie z Opavy: 
1.  více si vážit maličkostí a lépe si organizovat  
     čas 
2.  méně pohybu a setkávání se s lidmi 
3.  v lepší vztahy a uzdravení se. 
 
Anička z Ostravy: 
1.  období pandemie mě naučilo vnímat, jak je 
důležité vážit si věcí, které pro mně byly dříve 
normální - například v klidu si zajít na kafe, 
svoboda dýchání bez nutnosti si zakrývat nos a 
ústa, zajít si v klidu třeba do divadla bez nějakéh o 
testování, a hlavně to, že člověk nikdy neví, co 
může přijít. Reálně mi pandemie obrátila život 
vzhůru nohama. 
2.  změny  jako takové ani moc žádné. Spíše jsem 
díky pandemie neviděla dlouho svoje známé a 
měla jsem strach navštěvovat třeba svoje blízké, 
abych je náhodou nenakazila. 
3.  naděje je určitě v tom, že i přes to, jaký byl 
jednu dobu blázinec, jsme se dali všichni 
dohromady a doufám, že tu nejhorší část  už 

máme za sebou. Myslím si, že jsme se s tím 
poprali relativně dobře a snad bude jenom lépe  
 
Filip z Ostravy: 
1.  ani základní jistoty sociálního kontaktu nejsou   
     jisté a taky zhoršení úzkostných stavů 
2.  vzhledem k tomu, že jsme celá rodina v  
     rizikové skupině, tak jsme se museli od    
     okolního světa odříznout 
3.  v termínu druhého očkování 

 
Hana Brňáková, ředitelka ANIMA VIVA z.s. 
 Co nás naučilo období pandemie? 
 Nevím, co „nás,“ nemohu mluvit za 
ostatní, za sebe můžu říct, že si více uvědomuji, 
jak je důležitý respekt, důvěra, disciplína, lidská  
pospolitost a solidarita. 
 Uvědomila jsem si, jak je v kontextu 
hodnoty lidského života a zdraví, velmi důležitá 
vlastní odpovědnost vůči sobě, blízkým a rovněž 
k ostatním lidem. 
 Bylo i dost času přemýšlet nad 
hodnotovým ukotvením, udržet si a stále pracovat 
na tom, abych byla schopna kritického myšlení, 
vnímala různé životní změny jako příležitosti 
k lepšímu, k rozvoji, novému poznání, způsobům 
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práce, byť to na první dobrou takto vždy nemuselo 
a nemusí vypadat. 
 

Jaké změny v osobním a společenském situace 

udělala? 
 „Po ovoci se pozná strom“… 
 V krizových obdobích se tříbí charaktery 
lidí, jak se říká „vrána k vráně sedá, rovný 
rovného si hledá“. A toto si, myslím, postupem 
času hodně vyvěralo napovrch. Začali se, dle 
mého subjektivního názoru, více napojovat 
„bojovníci světla“, stejně jako se 
začali „slétávat supi“ různého druhu. Ale to 
nejspíš není fenomén tohoto období, děje se to , co  
svět světem stojí. Jen ve vypjatých obdobích to 
můžeme více vnímat. Covidová pandemie není 
 v tomto výjimkou. Pozitivně hodnotím aktivnější 
využívání nových technologií jako běžné součásti 
práce nebo vzdělávání , jako nástroje  pro alespoň 
zprostředkované udržování sociálních kontaktů 
v době přísných epidemiologických opatření, 
apod. Nelze pominout  a pozitivně hodnotit ani 
neutuchající smysl pro humor našeho národa a 
známý „fištrón“ chytrých českých hlaviček. Smysl 
pro humor a nadhled, to jsou vlastnosti, se kterými  
se náročná období mnohem lépe překonávají. 
Tady si myslím, že i přes spoustu negativních 
zpráv v médiích a náročných situací v různých 
vlnách, nás tyto naše typické národní vlastnosti 
neopustily, což je dobře. 
 

V čem spatřujete naději? 
 Naději spatřuji ve zdravé sebereflexi 
jedince, komunity, společnosti, lidstva. Jak se 
však říká: „samo se nenakope!“ Takže aby vše zlé 
skončilo a bolavé se zhojilo, musíme začít každý 
sám u sebe, jít příkladem svým blízkým atd. 
 Každý jeden z nás může přispět s dobrou 
vůlí, dle svých vlastních sil, možností a schopnost í 
ke změnám lepších zítřků. Klidně jen drobnými 
kroky, skutky, prací, ale poctivě, opravdově, 
s láskou k bližním, bez vypočítavosti, falše a 
přetvářky. 
 

 
Jan Havelka 

 Co nás naučilo období pandemie?   
 Osobně si myslím, že jediné, co v nás spíše 
probudilo, než naučilo, je svorná schopnost se 
domluvit a něco společně dobře, v zásadních 
věcech, udělat. Společně a hlavně dobře, protože v 
době krize nelze jednat jinak než dobře! Myslím 

si, že jsme otestovali svou schopnost se svorně 
zapojit do řetězu řešení, který společně tak nějak 
chystáme za provozu a jsem rád, že jsem se na 
Twitteru mohl, jako první, podílet na zablokování 
veškerých aktivit v dopravě, včetně dezinfekce 
vozů a že můj rozkaz, co by bývalého a známého 
vojáka a člověka z vojenské rodiny, byl téměř 
okamžitě uznán za správný a nastolen, jako 
adekvátní a reálné řešení tehdejší situace.  
 Na Twitteru jsem se celou dobu podílel 
společně s Hradem na nových a nových 
restriktivních opatřeních a společně s velitelstvím , 
jsem vedl dlouhodobý brainstorming napříč 
politickým spektrem, přesně tak, aby bylo 
docíleno co nejméně bolestivého řešení omezení 
provozu v dopravě, ale i obchodě, jako takovém. 
Bojovali jsme s nedostatkem zdravotnického 
materiálu, bojovali jsme s neochotou populace 
uvěřit, že se něco děje a bojovali jsme sami se 
sebou, abychom opatření sami byli schopni 
zvládnout, bez toho, aby se položila ekonomika. 
 Celkově jsme opatření zavedli až po 
necelých čtyřech týdnech a tehdy jsme byli první 
země, která restrikce, takto markantně, zavedla. 
Všichni si z nás tehdy vzali příklad a Ruslany 
létaly nad našimi hlavami, aby zabezpečily 
alespoň roušky pro všechny... Poté jsem se přestal 
v nastartovaném systému orientovat a vláda 
začala, poměrně hekticky, řešit nastalou situaci. 
 Dosáhli jsme toho, že začal lockdown a 
pak další a další... Mezitím přišla vakcína a ještě  
nyní se zdá, že lidé zcela nepochopili důležitost 
situace, což mě nutí si myslet, že jsme sice 
otestovali velení, ale nic jsme se, pořádně, 
bohužel, nenaučili... Budu ale optimista a budu 
pevně věřit, že populace se poučila a že, svou 
skromnou dávkou optimismu, přispěji k tomu, 
abychom se dokázali vždy mobilizovat včas! 
 

Jaké změny situace ve společenském životě 

udělala? 
 Obrovské dluhy! Bude trvat ještě velmi 
dlouhou dobu, než se celá ekonomicky aktivní, 
populace vyléčí z obrovského dluhu, který nám 
pandemie přinesla. 
 Bude na každém z nás, abychom se uměli 
ochotně uskromnit jen na to, co nutně 
potřebujeme k tomu, abychom žili jakýž takový 
normální život, který bude umět úsporně 
vynahradit veškeré ztráty dané situací, ale bude 
umět i pomoci druhým ve zvládání situace jejich. 
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 Co nejvíce potřebujeme je kvalitní edukace 
v oblasti možností a erudice z poznání toho, co se 
vlastně přihodilo. 
 Zásadní změnu, kterou vidím, jako hlavní 
pozitivum, je to, že lidé se naučili méně, zbytečně  
cestovat. Jako další jsem rád, že naši studenti 
získali schopnost se učit i na dálku, což určitě 
ještě v budoucnu velmi ocení a že se zvládá 
školství jako takové... Byly také posíleny rodinné 
a přátelské vazby tím, že lidé se museli smířit s 
okolím,ve kterém se momentálně ocitali, a 
uvědomění toho, že v každém člověku je kouzlo, 
které kdysi, ve spěchu, nebyli schopni, do detailu,  
spatřit, v nás vzbudilo solidaritu a schopnost o sv é 
prostředí pečovat, ale i o něj bojovat. 
 Ve společenském životě také pandemie 
ukázala, kdo je ochoten se zapojit do 
brainstormingu a kdo bude jen tiše přihlížet, což 
vedlo k rozdělení společnosti na vojenskou 
hierarchii, kde se vyklubali noví velitelé a 
mužstva, která ovšem oproti těm vojenským na 
základních vojenských službách, zcela 
eliminovala nepřátele jakéhokoli společenského 
žebříčku a ukázala ryzí jádro člověka... Budu 
věřit, že společnost si bude schopna zvolit mezi 
řešeními dalších možných situací, již jen dobře a 
to podle erudovaných schopností svých nových 
velitelů, ve vší vojenské úctě k životu a bezpečí a  
ve vší lidskosti a ochotě naslouchat a v případě 
možností nebo nutnosti, i poslouchat správné a 
zasvěcené osobnosti. 
 Společnost je na začátku nové éry z 
ponaučení a věřím, že jako lidé srdíčka Evropy 
budeme, v následujících dnech, měsících a letech, 
žít především rádi a svorně! 
 

V čem spatřuji naději? 
 Naději spatřuji především ve vším úsilí 
zvládnout obecné podmínky zvládnutí situace a 
tou je očkování! Naději, kterou každý z nás nosí 
ve svém srdci, jako touhu po naplnění své ambice, 
vidím, jako nyní velmi nutně zkreslenou, ale 
systematicky vykreslenou, jednotku vědomí, která 
nyní má za úkol především zajistit potřeby osobní, 
rodinné a vztahové, tedy přátelské, rivalské a jiné , 
tak, aby nikdo nepřišel zkrátka a aby veškeré 
potřeby k životu, byly zajištěny a nebyly 
opomenuty žádné okolnosti v oblasti ambice a její 
naplnění napříč společenskou jednotkou, jejíž 
společné úsilí je žít dobrý život.  
 Budeme mít obrovskou a těžkou práci v 
oblasti zaplacení pohledávky, kterou jsme si svou 

vlastní vůlí, v oblastech uplatnění nároků 
omezení, vytvořili, tam, kde jsme nevěřili a 
spěchali nebo plýtvali svými prostředky a 
možnostmi a tak se dostali do situace, kterou 
musíme systematicky vyřešit tím, že, ve své 
naději, budeme o to skromnější a cílevědomější. 
 Myslím tím, okamžik, kde se potkává 
schopnost naší peněženky zajistit nutnosti, jako je  
potrava, bydlení, léky a nutné ošacení, kde lze 
najít variantu úspory a budoucího rozpočtu, tak, 
aby to, s čímž jsme počítali, bylo omezeno jen na 
to nejdůležitější, ale samozřejmě tak, aby bylo 
veškeré úsilí o získání potřebného statku, 
uplatněno ve vhodnou dobu a tak, aby byly 
naplněny naše cíle a sny.  
 Bude důležité dobře plánovat a pokusit se 
mít minimální ztráty ze špatné organizace času a 
také analýza činnosti by měla, v čase, který 
vlivem nemožnosti se v něm jinak realizovat, by 
měl být systematicky správnější, to jest, 
započítání všech argumentů a reálných cílů, 
včetně omezení se nad cíli, které jsou druhořadé, 
tak, abychom uměli spočítat reálné příjmy, pro to, 
aby reálný výdaj nepřesáhl i schopnost z tohoto 
příjmu, ač je třeba omezený, tvořit rezervy. 
 Naděje naší společnosti je také v generaci, 
která se vyvíjí a zde je třeba opravdu s láskou a 
laskavým přístupem, stavět k okolnostem její 
schopnosti se zapojovat do společenského života, 
jako vedení společenského žebříčku a nedovolit, 
aby sebevědomí, vlivem studia některých 
autorských děl, nevedla k oslabení schopnosti se 
vcítit do spoluobčana v tuto dobu a v tuto danou 
situaci. Je známo, že některá látka ke studiu 
obsahuje soubory čtení, jež nepřiléhavě zvyšuje 
sebevědomí, které by u každého člověka mělo 
vycházet především z vlastních, praktických 
zkušeností, nikoliv ze snu pisálka, který pod 
různými vlivy, v různých dobách, chtěl být 
oslavován a svým blábolem přispěl ke studiu 
našich, současných mladých, tak, že oni nad tímto 
povzbuzeni jej hájit, ne vždy korelují s adekvátní 
sebedůvěrou, v rámci současných, reálných 
možností a hlavně potřeby. Naději spatřuji také 
tam, kde ten člověk, který si díky současné 
pandemické situaci, vytvořil nějaký erudovaný 
pohled, či náhled, by se měl aktivně zapojit do 
sdílení své erudice a edukovat další osoby 
pohybující se v daném problému. Přesně tak, aby 
se eliminovaly chyby a aby se situace opět a s co 
nejmenšími ztrátami zvládla. 
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 Největší naději spatřuji však tam, kde se 
podaří vytvářet rezervy i přes to všechno a to pro 
případ, že by to bylo ještě horší a nebo fatální a 
aby se rozpočty opět urovnaly v potřebu jež je 
nezbytná pro dlouhodobý ekonomický růst! 
 Naději nosme, prosím, každý ve svém 
srdíčku, protože to je to jediné, co zůstane, když je 
po válce a každý se snaží být generál. 
 
 

Lenka Hrabáčková, RÚT Bruntál 
Co nás naučilo období pandemie? 

 Nebudu popírat, že pro nás období 
pandemie bylo těžkou životní i pracovní 
zkušeností. Ale jako každá zkušenost, i tato byla 
v mnohém dobrá. Naučila nás rychle reagovat na 
změny, které se každým dnem hrnuly na naše 
bedra a nutily nás přehodnotit prvotní plány, akce 
a záměry. Bylo složité pracovat v nouzovém 
režimu, poskytovat podporu našim klientům 
s duševními problémy a zároveň to všechno 
skloubit s péčí o děti, které nemohly docházet do 
školních zařízení.  
 Myslím, že období pandemie bylo pro 
mnohé z nás, vzácným časem pro nácvik 
schopností ovládat více rolí najednou. Být v jednu 
chvíli chápajícím pracovníkem, dobrým 
naslouchajícím, učitelem, kuchařem a rodičem? 
Bylo to dost vyčerpávající a nejednomu z nás to 
vyčarovalo pár vrásek navíc.  
 Každopádně nás to v týmu ale naučilo 
velmi podstatnou věc a to, že zvládnout se to dá, 
stačí mít vedle sebe chápavé, přívětivé a 
odhodlané pracovníky, kteří svou profesi berou 
jako poslání.  

 

Jaké změny v osobním a společenském situace 

udělala? 
 Tady bych si dovolila použít známou frázi 
z naší krásné pohádky Pyšná princezna: 
„Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem 
slíbil“. Co platilo v pátek ráno, už večer bylo 
jinak. V práci to přinášelo mnoho nových pravidel 
a všeobecně tak trochu zmatek. Změny bývají 
těžké, zvláště když je jich tolik. U nás v týmu se 
ale udála změna k lepšímu, a to ta, že už se změn 
tolik nebojíme.  
 

V čem spatřuji naději? 
 Já osobně naději vidím v tom, že je kolem 
mě mnoho srdečných, přívětivých, laskavých a 

obětavých lidí. Lidí, kteří jsou ochotni pracovat i  
nad rámec svých povinností.  
 Lidí, kteří se postaví čelem problémům a 
přes všechen strach z pandemie, nemoci i smrti, 
dokáží každý den jít a rozdávat úsměv, oporu a 
veškerou svou sílu. Neskutečně si jich za to vážím 
a děkuji jim. 

Petr Rotrekl, dramaturg kulturních akcí 
Co nás naučilo období pandemie? 

 Radovat se z maličkostí, vážit si každého 
krásného okamžiku, větší skromnosti, 
 ohleduplnost k druhým i důraz na to, že zdraví je 
náš největší poklad. A starost o něj je především 
náš vlastní problém! 

 
Jaké změny v osobním a společenském životě 

situace způsobila? 
V mém osobním žádné zásadní změny 

nezpůsobila, ale ve společenském životě jistě ano. 
Už i mnoha méně bystrým či vyloženě pasivním 
spoluobčanům snad došlo, kdo je ve vládě, kdo 
nám zpupně kyne z hradu a jak zoufalá je naše 
současná politická reprezentace. Ještě, že máme 
skvělé zdravotnictví a je tady také spousta 
moudrých a nápaditých lidí, kteří nezištně 
pomohou druhým bez nároku na odměnu. 

 

V čem vidíte naději? 
Že si z toho snad vezmeme poučení! Lidská 

paměť je krátká....a brzy zapomíná.  
 
 

Jiří Siostřonek, docent Slezské university 
Co nás naučilo období pandemie? 

 Já bych to spíš viděl, co nás to mělo naučit, 
například pokoru, vědomí, že nic není 
samozřejmé, úctu k lidské emapatii a solidaritě, na  
druhé straně vyhřezla lidská zpovykanost, 
sobeckost, sebestřednost, nárok na všechno. 
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Jaké změny v osobním a společenském životě 

situace způsobila? 
 To je individuální, úcta k životu, ke zdraví, 
ke slušným lidem. Ve společenském životě situace 
dokázala, že i taková věc jako pandemie může být 
zneužita k politickým cílům, k prospěchu, k moci, 
viz například chování politické opozice a 
podobně. 

 

V čem vidíte naději? 
 Pro některé lidi to byla mezní existenciální 
i existenční  situace, která pomohla nastavit jiné 
hodnoty, životní styl atd. 
 
 

Kristýna Klásková, lékařka PNO 
Co nás naučilo období pandemie? 

 Nejsem si jistá, zda mě doopravdy období 
pandemie něčemu naučilo, mnohé jsem 
zapomněla. Mé náhledy a postoje procházely 
změnami v čase, možná od úvodní 
koncentrovanosti na témata přesahové, až po jisté 
emoční otupění. Když ale přerámuji svou mysl do 
polohy, že krom období ztrát, to bylo (mělo být?) 
období nálezů, tak, možná, toto období přineslo 
větší akcent na opravdu esenciální záležitosti 
života, opouštění postradatelného. Vytratily se 
mnohé vůně a odstíny, různorodá aromata života, 
uplynulý rok nám spíše servíroval chléb vezdejší.   
 

Jaké změny v osobním a společenském životě 

situace způsobila? 
 Necítím se kompetentní hodnotit 
společenské změny.  Z úhlu pohledu, kterým 
nahlížím na mikrosvět kolem, se zpolarizovaly 
názory v zdánlivě homogenních skupinách. Svět 
se stal na jistou dobu monotematický.  Z 
exteriérového rozletu bytí mnohých bylo uvrženo 
do pouště a vyprahlosti on-line světa. Mnoha 
lidem, velmi mnoha distančně vzdělávaným 
dětem, v tom nebylo dobře. Přišly o své kotvy na 
bezbřehém moři.  
 O tom už ale bylo napsáno mnohé. Pak 
únava a přetížení těch exponovaných. Prohloubení 
existenčních nejistot, nutnost se adaptovat na 
pořád nové a nepredikovatelné situace. Otřesení 
dříve nezpochybnitelného.  
 Zároveň ale všudypřítomný diktát distance 
mohl být šancí a pobídnutím k odstupu od svých 
krátkozrakých a omezených horizontů.  Nakolik 
se nám to povedlo, je na zbilancování každého z 
nás.  

V čem vidíte naději? 
 Nejhlubší zdroje naděje jsou neměnné bez 
ohledu na kontext situace. Jen často chybí odvaha 
k sestupu do hloubek, resp. k výstupu do výšek.  
 Ale právě rozboření jistot v povrchových 
vodách, v kterých nejčastěji plujeme, a kterými se 
rádi necháváme spoutávat, může být popostrčením 
do poloh, k přiblížení ke kterým bychom jinak 
nenabrali odvahu. 
 
 
Jiří Marek, kazatel Bratrské jednoty baptistů v 

Ostravě, působící duchovní v PN Opava 
Co nás naučilo období pandemie? 

Vážit si více života a zdraví svého i druhých. Dále  
uvědomit si důležitost a potřebnost některých 
povolání (nejen lékaři a sestry, ale i třeba učitel é, 
řidiči, prodavačky a další). Také jsme si mohli 
uvědomit, že jsme stále jen „lidé“, zranitelní, 
nedokonalí, podléhající nemocem a smrti. 
V neposlední řadě že potřebujeme druhé a že 
pomáhat je prospěšné a pomoci může každý.  

 

Jaké změny v osobním a společenském životě 

situace udělala?  
Protřídily se naše priority a hodnoty. Vzrostl 
zájem o duchovní věci (aspoň dočasně). 
Významně pokročila digitalizace a technologická 
gramotnost. Na druhé straně se společnost 
názorově dělila (např. pro očkování a proti 
očkování, pro roušky a proti rouškám). V osobním 
životě bylo více času pro rodinu a pro činnosti, na  
které před tím nebyl čas. 

 

V čem spatřujete naději?  
Překonaná těžkost rozhodně posiluje. Věřím, že se 
poučíme z pandemie a chyb, které se staly. 
Musíme také využít znovuobjevenou solidaritu a 
zájem o druhé. Znovu více se dívat vzhůru 
k nebi… 
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Probuzení tygra. 
Peter A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick 

 Po přečtení této knihy jsem usoudila, že by 

to měla být psychiatrická bible. Je dobré se k ní 

vracet a mít ji někde po ruce, protože má co 

nabídnout a najednou se asi nedá vše řádně 

vstřebat. Autor píše zasvěceně, ale jednoduše a 

čtivě. Dívá se pod povrch věcí z perspektivy 

živočišné říše a toho, co je pro ni přirozené. 

Všímá si, jak se zvířata vypořádávají se stresem a 

ohrožením, srovnává, nabízí příklady, vysvětluje 

reakce a hledá nečekané souvislosti. Jeho 

stěžejním tématem je trauma- co s člověkem udělá 

a hledá cesty zpět do zdravého fungování a 

zacelení zranění. Vřele doporučuji! 

 

 

Hlas zevnitř 
Paul Baker 

 Tato útlá brožurka znamená posun ve 

vnímání konceptu hlasů a také pomáhá těm, kteří 

je aktuálně slyší, nebo mají zkušenost z minula. 

Pomáhá nacházet odpovědi, nabízí řešení a naději. 

Popisuje rovněž skupinové hnutí Slyšení hlasů. 

 

 Takovéto skupiny jsou organizovány i u 

nás. Provádí je Martin Okáč, nabízím kontakt: 

Klub otevřeného srdce na skype profilu Martin 

a Katka Okáčovi, každých 14 dní ve čtvrtek od 

15 do 16:30 hodin,  více informací na mobilu 

603 55 22 76, případně psát na e-mail: 

martin.okac@seznam.cz 
Eva Klimešová 
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Centrum duševního zdraví Opava 
 
 Kdy a jak vzniklo Centrum duševního 

zdraví? 
 Centrum duševního zdraví Opava vzniklo 
1.4.2019, a to v návaznosti na transformační 
změny psychiatrické péče v České republice. 
 
 Co je cílem Centrum duševního zdraví? 
 Cílem je snížení lůžkové části 
v nemocnicích a začlenění co nejvíce osob 
s dlouhodobým duševním onemocněním do 
běžného života tím, že se podpoří zdravotní a 
sociální péče, která se poskytuje v přirozeném 
sociálním prostředí, a to doma. 

 
 Komu je Centrum duševního zdraví 

určeno popř. s jakým onemocněním? 
 Centrum duševního zdraví poskytuje 
komplexní péči dospělým lidem se závažným 
duševním onemocněním jako je schizofrenie, 
afektivní poruchy (poruchy nálad), obsedantně-
kompulzivní poruchy, poruchy s bludy aj.  Jedná 
se o člověka s první zkušeností s psychotickým 
onemocněním, nebo dlouhodobě léčeného pro 
závažnou duševní poruchu. Stejně tak je určeno 
pro rodinné příslušníky nebo blízkého člověka se 
zkušeností s psychotickým onemocněním. 
 
 Jaké jsou projevy nemoci, které 

považujete za závažné? 
Jedná se především o: 

- chronické halucinace a bludy 

- nedostatečný náhled na nemoc a s tím související 

vyhýbání se léčbě 

- opakované výjezdy Záchranné služby nebo Policie 

ČR do domácnosti dotyčného člověka 

- opakované hospitalizace 

- rychlé střídání psychických stavů 

- agresivita nebo sebevražedné tendence 

- narušení kognitivních funkcí, jako neschopnost 

plánování a rozhodování 

- omezená schopnost péče o sebe a domácnost 

- osamělost, bezdomovectví, nezaměstnanost v 

produktivním věku 

 Jaké jsou podmínky pro přijetí? 
 Podmínkou je aktuální bydliště ve 
spádovém území, kterým je oblast okresu Opava. 
Mapa spádové oblasti je k dispozici na našem 
webu. 
 Kdo a jak vás může kontaktovat a je 

zapotřebí nějaké doporučení nebo žádanka? 
 Kontaktovat nás může kdokoliv. Ať už je 

to sám klient/pacient, rodina nebo známí klienta. 
Obrátit se na nás mohou telefonicky, mailem, 
osobně nebo přes kontaktní formulář dostupný na 
našem webu. Není vyžadováno žádné doporučení, 
ale může být doporučeno ošetřujícím psychiatrem 
nebo lékařem jiné odbornosti nás kontaktovat.  
 

 Kdo všechno působí v Centru duševního 

zdraví? 
 V našem týmu působí zdravotničtí a 
sociální pracovníci, kteří podporují člověka v jeho  
přirozeném prostředí. Dále to jsou PEER 
konzultanti, což jsou lidé s vlastní zkušeností 
s duševním onemocněním. 
 

 Co všechno Centrum duševního zdraví 

klientům nabízí? V čem může pomoci? 
 Všeobecně pomáháme s: 
- s přechodem z hospitalizace do domácího 

prostředí 

- v komunikaci s blízkými, sousedy, lékaři, ale i úřady 

- se zvládáním projevů nemoci v běžném životě 

- v péči o své duševní i tělesné zdraví a duševní 

pohodu 
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- s řešením obtíží v oblasti péče o domácnost, 

hospodaření s penězi, práce a vzdělávání, hledání 

volnočasových aktivit apod. 

- pomoc a podpora v krizových situacích spojených 

jak s nemocí, tak s náročnými životními událostmi 

 Poskytuje Centrum duševního zdraví 

nějaké další služby? 
 Ano, poskytuje.  
 

 O jaké další služby se tedy jedná? 
 Jsou to: 
- Psychiatrické služby: 
zdravotní služby poskytované psychiatrem a 
psychiatrickými sestrami, zahrnující diagnostiku a 
léčbu v ambulanci, práce s rodinou 
pacienta/klienta, psychiatrickou rehabilitaci, 
podpůrné terapeutické a edukační činnosti, 
psychiatrickou rehabilitaci v přirozeném prostředí,  
telefonické intervence a aktivní vyhledávání 
ohrožených osob. Psychiatrická ambulance je 
vedena MUDr. Viliamem Kušnírem. 
- Služby klinického psychologa:  
Péče klinického psychologa v rozsahu 
diagnostiky, konzultace, supervize, terapeutické a 
edukační činnosti v přirozeném prostředí pacienta. 
Tato ambulance je pod vedením PhDr. Zuzany 
Staňové a Mgr. Lenky Chladové. 
- Služby psychoterapeutické:  
Péče poskytovaná psychiatrem či klinickým 
psychologem s úplnou psychoterapeutickou 
kvalifikací. 
- Služby terénního týmu: 
Jedná se o přímou práci nejen 
s klientem/pacientem, ale i s okolím, rodinnými 
příslušníky, blízkými apod. Psychiatrická a 
sociální rehabilitace, doprovody k lékaři, na 
úřady, podpora a pomoc v domácím prostředí 
klienta/pacienta. Všechny činnosti jsou prováděny 
v terénu, tzn. v přirozeném prostředí. 
- Služby denní péče: 
Je to pomoc orientovaná na podporu člověka s 
duševním onemocněním, zejména sociální 
rehabilitaci, zdravotní a sociální poradenství, 
podporu zaměstnávání, nácvik pro zvládání 
úzkosti, skupinová setkání, ale i edukaci a 
možnost strávit volný čas. Uskutečňují se v 
prostorech CDZ. 
- Krizové služby: 
Služby, jejichž cílem je podpora zvládnutí 
rozvíjející se krize a předcházení hospitalizace. 
Intervence jsou poskytovány především v 

prostředí klienta/pacienta, případně v místě CDZ. 
Po pracovní době je k dispozici pro klienty CDZ 
krizový telefon v pracovní dny do 20 hod večer, 
během víkendu od pátku od 15: 30 do pondělí do 
7:00 hodin, svátky nepřetržitě. Jedná se pouze o 
telefonickou službu bez výjezdu. 
- Podpora svépomocných aktivit:  
Podpora aktivit a činností vedených a 
organizovaných svépomocí. Jedná se o podpůrné 
programy pro klienty/pacienty, rodiče, je možná 
spolupráce s „peer“ konzultantem. Tým CDZ je k 
dispozici pro konzultace, radu, svépomocné 
aktivity ale neorganizuje a neřídí. 
 
 Jaká je kapacita Centra duševního 

zdraví? 
 Celková kapacita týmu je odhadována na 
100 - 140 klientů/pacientů, přičemž sociální 
pracovník i zdravotní sestry pracují přibližně s 15  
klienty v případovém vedení. 
 

 Jak dlouho trvá spolupráce s Centrem 

duševního zdraví? 
 Spolupráce může být krátkodobá nebo 
naopak může vyústit v systematickou 
dlouhodobou spolupráci. 
  

 Jaká je provozní doba CDZ? 
 Provoz je přes všední dny a to od pondělí 
do pátku, vždy od 7.30 - 15.30hod.  
 
 Kde vás může klient nebo rodina najít? 
 Klienti nás najdou na adrese Centrum 
duševního zdraví (CDZ) Opava nebo na 
www.cdzopava.cz, kde jsou uvedeny veškeré 
potřebné informace a kontakty. 

Olomoucká 2520/74 
746 01 Opava 

tel.: +420 721 858 044 
e-mail: kontakt@cdzopava.cz 
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Přehled kam za kulturou po Opavě 
 
 Nelze vyjmenovat všechny připravené 
programy, které můžete najít přehledně 
v programovém bulletinu, v zářijovém vydání 
měsíčníku Hláska, na internetových stránkách 
města Opavy nebo na sociálních sítích. Přesto si 
dovolím alespoň malou ochutnávku z nabízeného 
kulturního menu. 
 
 

Radniční věž Hláska 
Lze navštívit od 5.června - 
25.září (každou sobotu) 
v čase od 10 – 17 hodin. 
 
 

 
Historická výstavní budova 

 Expozice Slezsko je zaměřena na přírodní 
a kulturněhistorické fenomény v současnosti 
nejmenší historické země České republiky – 
Slezska. S ohledem na velmi bohatý sbírkový 
fond Slezského zemského muzea a vzhledem k 
omezenému prostoru je nový koncept řešením, 
které umožňuje seznámit návštěvníky s co 
nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat 
vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu 
bohatství Slezska. Expozice Slezsko zahrnuje 
všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. 
Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny i 
sklepní prostory. Expozice je rozdělena na dvě 
části – Příroda Slezska a Encyklopedie Slezska. 
 

Památník Petra Bezruče 
 Památník Petra Bezruče je jedním z šesti 
expozičních objektů a areálů Slezského zemského 
muzea. Vznikl ještě za života básníka Petra 
Bezruče a stojí na místě jeho rodného domu. 
Památník Petra Bezruče je literárněvědným 
pracovištěm a zároveň expozičním areálem. Svou 
činnost zaměřuje již přes padesát let převážně na 
zpracovávání a získávání pozůstalostí 
významných literárních osobností Slezska a 
severní Moravy. V depozitářích památníku se 
nachází přes 200 000 dokumentů z pozůstalostí 
zhruba 85 literátů. Tímto množstvím literárních 
památek se Slezské zemské muzeum řadí v rámci 
České republiky na druhé místo, hned za 
Památník národního písemnictví v Praze. 
V přízemí Památníku Petra Bezruče se nachází 

expozice připomínající život tohoto velkého 
slezského básníka. V prvním patře je pak sál 
sloužící pro kulturní akce muzea – krátkodobé 
výstavy, přednášky či autorská čtení. 

 
Národní památník II. světové války 

 Expozice Doba zmaru a naděje 
chronologicky připomíná válečné dějiny II. 
světové války a na straně druhé přibližuje i civiln í 
život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. 
Postihuje také boje československých vojáků na 
Blízkém východě, osudy letců Polsku, Francii a 
Velké Británii a další události. Hlavním cílem 
expozice je emocionální prožitek, postavený na 
osobních příbězích artefaktů, které pro expozici 
věnovali přímí účastníci bojů. Mezi filmovými 
snímky nechybí ani dokument Evalda Schorma, 
který si pamatují návštěvníci původní expozice. 
 

Arboretum Nový Dvůr 
 V Arboretu v Novém Dvoře může 
návštěvník zhlédnout bohatou dendrologickou 
sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 
druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, 
kultivarů a zahradních odrůd.  

Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, 
písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, 
sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a 
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Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z 
východního a západního pobřeží a středozápadu 
severní Ameriky. Arboretum proslavila velká 
sbírka rodu Rhododendron, která patří k 
nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se 
nacházejí zástupci obřích "mamutích stromů" 
sekvojí, borovice osinaté z Arizony, přesahující ve  
své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, 
posvátného a léčivého jinanu, pamětníka 
dinosaurů. 
 

Poeziomat 
 Poeziomat je 
jakýsi jukebox na 
kulturu, který byl 
uveden do provozu 
v roce 2017. 
Poeziomat v parku 
před Obecním 
domem nabízí 
celkem 20 básní, 
jejich autory jsou 
například. Ondřej 
Hanus, Lýdie Romanská, David Bátor, Ivana 
Kašpárková, Ondřej Hložek, Jan Kunze a další. 
Stačí si tedy pouze vybrat autora a báseň a 
stisknout tlačítko. 
 
4.9.2021 9:00-12:00   
Cyklojízda „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na 
Kofolu“ (cyklostezka č.55) 
 

1.9. - 4.10.2021  
Každé září ožívá Opava jedinečným kulturním 
festivalem, jedním z nejstarších v celé republice. 
Jediné téma spojuje do bohatého programu: film, 
divadlo, hudbu, výtvarné umění, literaturu, 
přednášky i happeningy. 

Síla ženy – tak zní 
téma letošního 
ročníku festivalu 
Bezručova Opava, 
který se pokoušíme 
realizovat v nelehké 
„době covidové“, plné 
uzávěr a drastických 

omezení, již potřetí. Téma je poctou „ženskému 

světu“ a jeho podílu na životě každého lidského 
společenství. Bohatý a pestrý festivalový program 
bude věnován ženám, které svým životem, prací 
a svým odkazem pevně drží a držely klenbu 
našeho křehkého světa, ve kterém přebujele 

dominují muži. Jsou to ženy silné, inspirující, 
rebelující, bojující, neústupné, divoké, hrdé, 
milující a oddané ideálům a svému poslání 
na tomto světě. Ženám, bez kterých by se svět 
otáčel jinak, hůře, katastroficky.  
 Více než sedmdesát programů naplňujících 
všechny podoby umění mohou někdy zdravě 
provokovat, dotýkat se témat tabuizovaných, 
témat neřešených a společností vytěsňovaných, 
abychom znovu a znovu poukazovali na fakt, že to 
je právě žena, která musí vrátit lidstvu ztracený 
ráj, onu drahocennou perlu spočívající na dně 
vlastního srdce, jak to krásně vyslovila naše 
Božena Němcová. 
 Honoré de Balzac napsal, že žena je 
nejdokonalejší ze všech stvoření a je přechodem 
od člověka k andělu. V pořadech festivalu se 
o tom můžete přesvědčit. Těšíme se na setkání 
s vámi! 

 Vstupenky jsou podle charakteru akce 
v prodeji na daném místě. Kompletní informace 
jsou uvedeny v programovém bulletinu 
a poskytnou je také v Turistickém informačním 
centru Opava. Tato akce se koná za podpory 
Moravskoslezského kraje.    

Připravila: Vlaďka Válková 
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„Pojď si ke mně sednout“ 
  
 Na konci dubna se v Opavě otevřela 
Galerie pod širým nebem s názvem „Pojď si ke 
mně sednout“. Tvůrcem je sochař Michal Trpák, 
rodák z Českých Budějovic, který vystudoval 
kamenosochařství na Střední umělecko 
průmyslové škole svaté Anežky v Českém 
Krumlově. 
 Jeho díla jsou vystavovaná ve veřejném 
prostoru nejen u nás, ale i v zahraničí. Sochařská 
výstava se nachází v prostoru kolem Obecního 
domu. Propojuje několik světů a vybízí ke sdílení 
a dialogu navzdory nelehké době, kdy bychom 
měli naopak držet sociální distanc. Zavření 
v kovidové kouli, bublině, vězení a izolaci 
komunikujeme v online digitálním prostoru 
usazeni před monitory tak jako sochy s názvem 
Virus. Neobvyklá díla mají provokovat 
představivost procházejících a nutit k jejich 
zastavení. Kolemjdoucí si mohou sochy v klidu 
prohlédnout, ale také si i sednout na hřbet sochy a  
v klidu přemýšlet. 

 Diváci zde najdou třeba soubor Mazlíci, 
inspirovaný neviditelnými bakteriemi, které jsou 
zvětšeny do lidského měřítka. Také zde mohou 
vidět sousoší Velký dialog, k němuž se dá 
zasednout a dotvořit kompozici po svém nebo 
sochu Myslitel, inspirovanou sochou Augusta 
Rodina a usazenou na veliké židli. 
 K výstavě jsou nachystané průvodcovské 
listy, které mají seznámit diváka s vystavenými 
uměleckými díly prostřednictvím hravých úkolů a 
lépe porozumět tvorbě sochaře i smyslu umění. 
Listy si mohou diváci zdarma vyzvednout na 
recepci Obecního domu. Výstava potrvá až do 
konce listopadu. 

Vlaďka Válková 
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Kuchařské okénko 

 Co je to štěstí? Talíř polévky, místo na 

spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost? 

Theodor Fontane 

Jezte zdravě, jezte chytře! 
Stále více se setkávám 

s návody, jak lépe pečovat o 

sebe, o své zdraví. Naše nynější 

zkušenost s Covidem tomuto 

trendu ještě více nahrává. Proto 

představuji recept na zdravou 

polévku, kterou si opravdu 

zamilujete.  

 Jedná se o brokolicovou 

polévku s červenou čočkou. 

Brokolice není nikdy dost. 

Kromě toho, že odbourává nervozitu, působí jako 

prevence rakoviny tlustého střeva, posiluje srdce a  

zlepšuje imunitní systém. 

Krémová brokolicová polévka s červenou čočkou.  

Suroviny:  

1 lžíce olivového oleje 

1 středně velká cibule 

3 stroužky česneku- rozmačkané 

¼ lžičky sladké mleté papriky 

1 hrnek červené čočky 

6 růžiček brokolice- i stonky- vše nakrájené 

6-7 hrnků vody nebo zeleninového vývaru 

1 plechovka kokosového mléka 

sůl podle chuti 

 

Postup:  

V hrnci rozpalte olej, a přidejte cibuli- nechejte 

zesklovatět. Přidejte česnek a papriku, poté i 

čočku, brokolici, vývar nebo vodu a kokosové 

mléko. Při nízké teplotě vařte cca 15-20 minut, až 

bude čočka měkká. Polévku rozmixujte ponorným 

tyčovým mixérem do požadované konzistence. 

Dle chuti osolte a podávejte ozdobenou např. jarní 

cibulkou, nebo klíčky. Můžeme i pokapat 

citrónem. 

Dobrou chuť přeje Eva Klimešová 

 
MALÁ NOČNÍ VÍLA 

Filip Skoumal 
 

noční víla nade mnou létá 

před rozedněním lze ji zahlédnout 

dívám se, jak zaniká hvězda 

věřím v přání, nechci zapomenout 

 

neodcházím spát, dokud neusne v hlavě 

naslouchám nočním zvukům luhů 

s jemností dýchám orchideje v trávě 

matně hledám přítele zvěrokruhů 

 

 

JARNÍ PŘEDSTAVY 
Filip Skoumal 

 

Jarním svěžím větrem, 

jak pírko nechám se zvolna unášet. 

Za okny svítí sluníčko 

a já ukrytý, kdesi v tajných světech,  

když slovo stíhá slovo ve větě. 

 

Cítím se být stínem listu 

procházející ročním obdobím 

než dopadne polední vločka štěstí na zem 

napíšu tisícero myšlenek na proužek papíru 

abych se v mých snech neztratil. 

 

Jarním svěžím větrem 

nechám se zvolna unášet 

 

DO TICHA 
Filip Skoumal 

 

List v listopadu na zem se snáší 

v rose blyštící se pevně natažená 

pavučina je tětivou 

hlas nepromluvil, neozval se 

to jen jaro zamávalo 

zimním stopám ve sněhu 

bloudící mezi kmeny stromů mezi slovy sov 

 

Nad purpurou ocelové sny se rodí 

a svíčky v koutě cos zapálila k ránu 

příjemně voní a plápolají 

jen tak tiše, aby naše těla nevzbudila, 

když jen tak lehce k sobě se tulí 

tempomat našich srdcí 

dávno zaprášený 
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Malé ohlédnutí za online skupinou 

"Recovery" 
 
 Jsem členem svépomocné skupiny Klubu 
otevřeného srdce, který byl inspirací k založení 
vlastní skupiny "Klubu Recovery". Klub jsem 
založila dne 4.března 2021 v období pandemie 
Covidu-19 z důvodu, že jsme se nemohli scházet 
osobně, a myslím si, že pro většinu lidí tahle 
izolace nepůsobila dobře na psychiku. 
 Mně osobně chyběl kontakt s lidmi, sdílení 
toho,co se děje v mém životě, v mé mysli, ale taky 
to byla zvědavost, jak tohle období snášejí druzí. 
Název Recovery, který v překladu znamená 
"zotavení", jsem vybrala proto, že je to takovým 
zbožným přáním každého duševně nemocného, 
zotavit se z nemoci. Jde o setkávání lidí s 
duševním onemocněním, kteří si navzájem 
předávají zkušenosti s nemocí, co jim pomáhá k 
zotavení, ale jde i o nezávazné povídání, co kdo 
prožívá, jak se kdo má, a další běžné praktické 
otázky, nebo co koho trápí, co má na srdci. 
 Jsme prozatím malá skupinka 5 - 8 lidí a 
scházíme se 1x za 14 dní na Skypu. Kdo by měl 
zájem zúčastnit se našeho setkávání, může mě 
kontaktovat na pracovním emailu: 
jirina.largo@seznam.cz 

Jiřina Koudelová 

 
 
 

Můj život se schizofrenií 
začátek konce 

 
 Jiřině Koudelové je 46 let. Je vdaná a má 
21-letou dceru. S psychickou nemocí se léčí už 31 
let, mám za sebou 27 hospitalizací v PN Opava. 
Tato žena vystudovala Střední zemědělskou školu 
s maturitou, obor chovatel. Má velmi kladný a 
blízký vztah ke zvířatům - je tedy vystudovaná 
jako zootechnik. Nejdříve pracovala měsíc jako 
ošetřovatelka mladého dobytka, poté 2 měsíce 
prodávala na tržnici ovoce a zeleninu, později 
dělala 2 roky prodavačku – pokladní. Nakonec 4 
roky pracovala ve strážní službě jako strážný - 
psovod. Tato práce se jí velmi líbila. V roce 1999 
šla na mateřskou dovolenou a pak byla 20 let v 
invalidním důchodě. 
 Věnuje se sportovní kynologii (což 
znamená, že se věnuje výcviku a chovu psů 
německých ovčáků), ráda hraje na kytaru a zpívá, 

vyšívá, fotografuje a píše 
knihy, písně, básničky. 
Zajímavostí je i to, že 
chová hady - krajty 
královské. 
 S touto ženou 
jsem se seznámila díky 
Martinovi Okáčovi, 
který mně navrhl, ať se 
zapojím do on-line 
SKYPE skupiny lidí 
s duševním 
onemocněním. To jsem také udělala. Výsledkem 
bylo to, že jsem se seznámila s dalšími fajn lidmi, 
kteří podporují ostatní v jejich růstu. A tak jsem se 
seznámila s Jiřinkou. Mimochodem je to 
kamarádka mojí kamarádky. Inu svět je malý. 
Dozvěděla jsem se, že Jiřinka napsala 2 knihy o 
své nemoci. Doporučuji Vám, abyste si je 
zakoupili. Je velkým příkladem pro ostatní, kteří 
ještě bojují s nějakým druhem duševního 
onemocnění. 
 
 Napsala jste dvě knihy s názvy „Můj 

život se schizofrenií“ a „Můj život se 

schizofrenií - začátek konce“.  Co Vás vedlo k 

jejich napsání? 
 K napsání knih mě vedla myšlenka,  
přiblížit čtenářům, jak se žije s psychotickým 
onemocněním - schizofrenií, protože veřejnost má 
stále ještě i v dnešní době zkreslené představy a 
špatné předsudky o této nemoci. Bohužel žijí mezi 
námi lidé, kteří nás, psychicky nemocné lidi, 
odsuzují. Označují nás za „blázny“, a mají za to, 
že když jsme duševně nemocní, tak nám to 
v podstatě ani nemyslí, že jsme hloupí, agresivní a  
nebezpeční, a měli bychom být doživotně 
uzavření v ústavě a izolováni od společnosti. 
Chtěla jsem poukázat na to, aby nás lidé, včetně 
našich blízkých, neodsuzovali a neobraceli se 
k nám zády, protože potřebujeme jejich pomoc, 
potřebujeme mít jistotu, že na to nejsme sami, že 
se na ně můžeme kdykoli obrátit, protože jsme 
velice vnímaví, citliví a zranitelní. 
Knihy můžete zakoupit v eshopu Nová Forma na : 
www.stahujknihy.cz 
 
Byl pro Vás někdo vzorem, abyste je napsala? 
 Miluji knihy a mým snem bylo taky 
nějakou v životě napsat, a můj sen se mi začal 
plnit v roce 2010, kdy jsem vydala svou první 
knihu. A pak následovaly další a další. Mám 
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vydáno celkem 16 knih, většinou odbornou 
literaturu o chovu německého ovčáka.  
 A poslední dvě knihy  - autobiografie o mé 
nemoci?  To mi byla vzorem Michaela Malá, která 
napsala trilogii knihy „Homo psychoticus“. 
Překvapila mě podobnost s autorkou - relativně 
stejné diagnózy, zhruba stejný věk, láska ke psům, 
posloucháme obě písničky od Jarka Nohavici, 
bojujeme s nadváhou a kouřením, rády píšeme. 
 
 Kde v současnosti pracujete a co jste 

musela udělat proto, abyste tuto práci mohla 

vykonávat ? 
 V současné době pracuji v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě na oddělení Recovery jako 
peer konzultant. Musela jsem projít 5-denním 
školením peerů v Ostravě-Porubě, a sepsat svůj 
osobní příběh zotavení. Abych vysvětlila, kdo je 
peer konzultant :  peer je anglické slovo, které se  
překládá, jako osoba stejného stavu - druh. 
V oblasti duševního zdraví je to člověk, který má 
vlastní zkušenosti s duševním onemocněním a 
zotavováním, umí již se svou nemocí pracovat a 
snaží se svou zkušenost s nemocí předávat 
ostatním. 

 
Co Vás k tomu vedlo - měla jste nějaký vzor? 
           K této práci mě přivedla jedna 
nejmenovaná psychoterapeutka, která mi nabídla, 
že bych mohla své bohaté a dlouholeté zkušenosti 
s léčbou a s nemocí předávat ostatním pacientům, 
kteří se s onemocněním rovněž setkali, ať už 
poprvé, nebo opakovaně. A jelikož jsem se 
naučila hodně naslouchat a v rámci svých sil 
pomáhat a podporovat své spolupacienty a 
spolupacientky při hospitalizacích, tak jsem po 
zvážení tuto nabídku přijala. Mým vzorem je 
Martin Okáč - rovněž peer konzultant, který 
v nemocnici začal pracovat jako jeden z prvních. 

 Jakým způsobem pracujete v PN 

OPAVA a co je Vaší pracovní náplní? 
 Jako zaměstnanec ( peer konzultant ) v 
PNO pracuji sice krátce, ale jako dobrovolník už 
to dělám zhruba 3 roky. Hlavním cílem a náplní 
práce peera je sdílení osobního příběhu a 
povzbuzování klientů, inspirovat je, podporovat, 
předávat naději, že zotavení je možné. Jelikož je 
na oddělení Recovery více peerů, každý nabízí 
něco jiného.   
 Já se zúčastňuji skupinových terapií, a ve 
volnočasových aktivitách hraji na kytaru a 
společně s klienty zpíváme, nebo hrajeme různé 
paměťové i deskové hry, ruční práce, občas i 
vaříme. Taky se v rámci svých možností 
zúčastňuji různých besed, a snažím se předávat 
svou zkušenost s nemocí ostatním. Rovněž se 
zúčastňuji mimo jiné i jako hudební doprovod na 
Klubu otevřeného srdce, což je svépomocná 
skupina se zaměřením na duševní zdraví pro 
osoby s duševním onemocněním od 18 let bez 
ohledu na diagnózu, jejich rodinným příslušníkům 
a všem, které zajímá téma duševního zdraví. Také 
jsem členem redakční rady psychiatrického 
časopisu POSEL. 
 

 Jak a kdy jste onemocněla a co jste v 

nemoci prožívala? 
 Bývala jsem společenská, veselá a 
kamarádská. Pak ale přišla puberta, dostavily se 
různé zdravotní somatické problémy, začala jsem 
kouřit a pít alkohol. Uzavřela jsem se do sebe a 
svého fantazijního světa, vyhledávala jsem 
samotu.  
 Poprvé se u mne objevily sluchové 
halucinace po těžkých traumatizujících 
událostech, když mi bylo 15 let. Zpočátku to byly 
hlasy navádějící a komentující, ale záhy přešly 
k přikazování a rozkazování. Nařizovaly mi, 
abych zabila vlastní sestru, jinak že zabije ona mě. 
Měla jsem strach, že sestra to skutečně udělá a 
nechybělo málo, abych ji ve spánku probodla 
srdce. Jenže jsem to nedokázala, i když hlasy na 
mě křičely, ať to udělám. Rozhodla jsem se, že 
radši uteču z domu. Tak jsem se poprvé dostala 
k psychiatrovi. To že slyším hlasy, jsem však 
nepřiznala. Taky jsem se dostala do střetu se 
zákonem, takže jsem pak viděla všude „tajné 
policisty“, kteří po mě jdou, aby mě zavřeli do 
vězení, protože jsem zlý člověk. Tehdy jsem 
zažívala hodně velké stresy a silné úzkosti, byla 
jsem věčně nervózní, až se mi z toho rozjela 
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akutní gastritida, kdy jsem měla krvácení do 
žaludku, která po létech přešla do chronického 
stavu.  
 Následovalo období plné stresu, depresí, 
bolestí a zklamání. Hlasy mi říkaly, že jsem 
k ničemu, absolutní nula, nemající právo dýchat 
tento vzduch. Tak jsem se pokusila o sebevraždu, 
kdy jsem spolykala prášky, a dostala se poprvé 
k hospitalizaci na psychiatrii. To mi bylo 18 let. 
Léčili mě z depresí, ani tam jsem však neřekla o 
hlasech ani slovo. Po propuštění jsem začala trpět 
paranoiou, že všichni vědí, že jsem byla na 
psychině, že si o mě povídají, že mě sledují, 
pozorují a smějí se mi. Měla jsem strach z lidí, 
byla jsem nedůvěřivá, vztahovačná a podezíravá. 

  Pak se to nějak ustálilo, hlasy se 
stáhly do pozadí. Ukončila jsem školu a začala 
pracovat. Potom ale přišlo další trauma a stres, a 
hlasy se znovu rozjely. Byly už tak silně 
nepříjemné, že jsem o tom řekla svému 
psychiatrovi. Ten to bral dost vážně a hned mě 
poslal k další hospitalizaci. A tak se hlasy obráti ly 
proti mně, kdy mě nutily k sebepoškozování. 
Musela jsem podstoupit léčbu „elektrošoky“. Bylo 
mi 23 let. Když mi můj psychiatr vysvětloval, že 
trpím schizofrenií, zachvátila mě panika a strach.  
Od té doby u mne docházelo k opakovaným 
hospitalizacím, protože jsem se dlouho nemohla 
smířit s tím, že jsem vážně psychicky nemocná, 
nechtěla jsem brát léky. Měla jsem podezření, že 
si to doktoři na mě vymysleli, aby mi mohli 
vymývat mozek lékama a „šokama“. 
 Mívala jsem stavy, kdy jsem měla silné 
tenze a myšlenky na sebevraždu, trpěla jsem 
hlasy, depresemi i sebepoškozováním, byla jsem 

paranoidní i  vůči manželovi, že mě chce 
otrávit…, cloumal mnou vztek, silné napětí, strach 
a úzkosti. Z obavy, abych neublížila někomu 
jinému, jsem svou agresi obracela proti sobě, tak 
jak mi to přikazovaly hlasy. Zažívala jsem 
beznaděj, apatii, trpěla nespavostí, nebavilo mě 
nic a nic se mi nechtělo dělat, měla jsem strach 
z budoucnosti, že zůstanu na světě úplně sama, 
slyšela jsem, jak se o mě druzí lidé baví, zažívala  
jsem úzkostný strach o dceru, že někdo přijde a 
vezme mi ji. 
 Na druhou stranu jsem stále vysazovala 
léky z mnoha důvodů : kvůli nepříjemným 
vedlejším účinkům; nepřipadala jsem si nemocná 
a věřila, že se doktoři spletli; když se mi udělalo 
líp, tak jsem si myslela, že už je nepotřebuji; taky 
mi to zakazovaly hlasy; ale největším důvodem 
bylo neustálé přibývání na váze, kdy jsem za tu 
dobu, co se léčím, přibrala 45 kg. Začala jsem 
nenávidět tělo i sebe samou, svou neschopnost 
s tím něco dělat. Z toho vznikaly zase deprese, 
myšlenky na sebevraždu … prostě bludný kruh. 
 
 Co Vám v nemoci nejvíce pomohlo? 
 Pomohla psychoterapie na st.17BC v PN 
Opava, kde mě vysvětlili, co se to mnou dělo, 
naučili jak s nemocí žít, jak ji včas rozpoznat, jak 
o ní dokázat mluvit, což byl před tím velký 
problém, protože jsem se za onemocnění velmi 
styděla. Taky mi pomohla rodina, kamarádi, a 
moje koníčky.  
 Nejvíce mi pomohla však trpělivost mého 
psychiatra, který to se mnou vydržel 31 let, že to 
se mnou nevzdal, i když jsem opakovaně 
vysazovala léky a byla jsem dost neukázněný 
pacient.  
 A v neposlední řadě mi pomohla 
medikace, depotní injekce, terapie u psycholožky, 
docházka do následné organizace a psaní deníku. 
 
 Co byste chtěla v rámci Reformy 

psychiatrie do léčeben zavést v praxi? 
 Určitě více aktivních psychoterapií, 
obeznámení pomocí videoedukací, co se vlastně 
s pacientem stalo, aby porozuměl tomu, co ho 
postihlo, zlepšit podmínky na uzavřených 
odděleních, zkvalitnit péči, připravit a seznámit 
pacienty s plánem WRAP ( což je plán, který 
obsahuje denní podpůrný plán, porozumění 
spouštěčům a tomu, co s nimi mohu dělat, popis 
časných varovných příznaků a akční plán k jejich 
zvládnutí, porozumění signálům, že se věci 
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zhoršují, jak postupovat v krizi, včetně kontaktů a  
postkrizový plán - poučení z krize a zhodnocení 
postupu, popř. úprava plánu. ) 
  

 Co vzkážete našim čtenářům, kteří s 

nemocí stále bojují? 
 Nebojovat, boj vyčerpává… naučit se 
nemoc přijmout a smířit se s ní, zaměřit se spíše 
na své silné stránky, znalosti, nadání a dovednosti , 
na schopnosti a zájmy, na co jsem hrdý, vytyčit si 
cíle, kterých chci dosáhnout…, pěstovat si smysl 
pro humor a oslavovat každý úspěch. 
Neexperimentovat s  léky bez vědomí lékaře !  
 Je to cesta dlouhá, plná překážek, časově 
náročná, ale jde to. Důkazem toho, že to je to 
možné je např. americký matematik John Forbes 
Nash, který trpěl paranoidní schizofrenií, nositel 
Nobelovy ceny za ekonomii, který svou nemoc 
přijal po 30 letech. Jeho život s nemocí krásně 
popisuje film „Čistá duše“. 
 
 Jaké máte plány do budoucna? 
 Přála bych si být taková, jaká jsem byla 
kdysi, než jsem onemocněla - přátelská, 
kamarádská, společenská a veselá. Chtěla bych 
dál pomáhat pacientům, a doprovázet je na jejich 
cestě k zotavení. Nikdo však nemůže doopravdy 
změnit jiného člověka a  jeho myšlení, pokud 
dotyčný sám necítí, že je to on, kdo chce, aby se 
jeho život změnil. Chci se dál vzdělávat, co se 
duševního zdraví týče, a být nápomocna těm, kteří 
to potřebují. Protože ten, kdo nezmění své 
myšlení, nemůže změnit své činy, a kdo nezmění 
své činy, nemůže změnit svůj život.  
 V neposlední řadě chci také ještě dokončit 
další dvě rozepsané knihy, které se tentokrát týkaj í 
mého koníčka - sportovní kynologii. 

Rozhovor vedla Dana Mičolová 

Odpovídala Jiřina Koudelová 

 
Vtípky doktora Tatarka 

 
Mladí manželé přijdou zoufalí k faráři: Pane 
faráři, už jsme spolu 4 roky, každý den se za to 
modlíme, ale pořád nemáme děti. Co máme 
dělat? 
Farář: Tak se mi tady pomodlete a já zítra letím 
do Vatikánu, tam za vás zapálím velkou svíčku.  
Pak je pauza 7 let a farář potká mladou 
maminku, kolem ní je 10 dětí ... 
Co se stalo? No první rok jsme měli trojčata, 
druhý dvojčata a pak dalších 5 dětí. 
A kde máte manžela?  Letěl do Vatikánu 
sfouknout tu zatracenou svíčku. 
  

Manželka se po zimě na sebe dívá zoufale 
v zrcadle a ptá se manžela: Jak se mám 
vyfotit,abych nevypadala tlustá? 
Muž: Běž na rentgen 
  

Kde je Honza?  
Ale leží v nemocnici s otravou alkoholem. 
To je vůl, proč pije otrávený alkohol. 
  

Na psychiatrii je jmenován nový ředitel a 
ten si prochází pavilon. Potká ošetřovatele 
a ten se ho ptá: Kdo jsi a co tady chceš? 
Já jsem nový ředitel. 
No to ti tady brzy vymlátíme z hlavy! 
 
Ptali se doktora, co dávají pacientům s 
koronavirem. 
„Palačinky, bramboráky, lívance a pizzu.“ 
„A to jim pomáhá?“ 
„To nevím, ale vejde se to pod dveře.“ 
 
U zkoušky uklidňuje profesor 
vystresovaného studenta. 
„Pane kolego, buďte klidný. Prostě si 
představte, že jste v divadle a jste herec, 
který odříkává svou roli, a já jsem divák.“ 
„V tom případě žádám nápovědu.“ 
 
Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi 
vysvědčení. Tatínek povídá: „Tak hrozné 
vysvědčení jsem ještě neviděl!“ A Pepíček 
povídá: „Já také ne, ale včera jsem to našel ve 
tvých věcech…“ 
 
Co se stane, když vojáka přejede tank? 
Voják se změní z 3D na 2D. 
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Energie Vašich kroků nás dovede k cíli 
 Srdečně všechny zdravíme, jsme Filip a 
Marek, dva chlapi se zkušeností s duševní nemocí 
pracující na pozici peer konzultantů. Skrze zažitou 
zkušenost předáváme naději klientům sociální 
služby Pavučina a Domu duševního zdraví.  

 V rámci reformy psychiatrické péče, byl 
Moravskoslezským krajem realizován projekt 
Podpora duše II., který garantoval naši pracovní 
pozici na jeden rok, což by znamenalo, že v září 
letošního roku bychom museli svou činnost 
ukončit. 
 Víra ve smysl naší práce, opřená o zpětnou 
vazbu klientů, nás vede k hledání nových 
finančních zdrojů, abychom mohli zachovat naše 
pracovní pozice. 
 Děkujeme proto společnosti ČEZ a. s., že 
předběžně podpořila náš projekt Energie pro duši 
v rámci aktivit Pomáhej pohybem. Abychom 
schválenou částku od nadace společnosti ČEZ a.  
s. obdrželi, musíme v rámci bodově oceňovaných 
sportovních aktivit nasbírat předem danou sumu 
bodů.  Věříme, že do toho půjdete, nebo poběžíte 
s námi. Svou aktivitu si určitě vybere každý. 
  Děkujeme, že energie Vašich kroků, nás 
společně dovede k cíli. 
Co je třeba zařídit:  
1. Stáhněte si do svého chytrého mobilního 
telefonu aplikaci EPP – Pomáhej pohybem (App 

Store, Obchod Play, Google Play).  
2. Zaregistrujte se přes Facebook nebo e-mail.  

3. V nastavení telefonu vyhledejte aplikaci EPP, 
ostatní povolení a v něm spustit na pozadí     a 
zobrazit na zamykací obrazovku. V každém 
telefonu to je trošku jinak, ale vy už si s tím 
poradíte. Důležité je, aby EPPka fungovala ve 
spořícím režimu. Nezapomeňte, že jakmile se 
budete pohybovat, musíte mít povolenou GPS 
nebo polohu. 
4. Pro větší motivaci i přehled se přidejte do 
našeho týmu „Energie pro duši“ pokud už nejste 
v jiném. Heslo je: f6rn64 
5. Teď už vám nic nebrání, abyste mohli začít. 
6. Nasbírané body za aktivitu můžete darovat 
jiným projektům, které jsou před námi. Zatím 
jsme v pořadí. Jakmile uvidíte v Podporovaných 
projektech naši „Energii pro duši“, můžete darovat 
body nám.  
 

Děkujeme Filip a Marek 

 

Svépomocná skupina z pohledu  
jejího člena – peer konzultanta 

 Už od počátku, to pro mě byla výzva. Cítil 
jsem velký respekt a zodpovědnost za to, že se 
ode mne očekává jen to, co od každého ostatního, 
tedy být upřímný a mít chuť sdílet a být tady pro 
ostatní.  
 Svépomocná skupina je o přirozenosti, je 
to organismus tvořený lidmi se společnou 
zkušeností, kteří se potřebovali najít a potkávat se, 
aby si dosytili to, co jim v běžném životě uniká. 
Líbí se mi, když to členové postupně vezmou za 
své, věří si, mají radost, že jsou platnými členy 
společenství, které je o nich a pro ně. 
 Co pro mě znamená svépomocná skupina?  
Podle mého názoru naše svépomocná skupina 
pořádaná organizací Na vlně změny dává lidem 
prostor popovídat si o svých strastech i radostech.  
Klademe důraz na to, aby každý člověk, který 
dobrovolně přijde na skupinu měl dostatek času 
vyjádřit své pocity a emoce. Svépomocnou 
skupinu vedou Peer konzultanti, což znamená, že 
jsme na stejné lodi s klientem na skupině, jelikož 
taky máme své vlastní zkušenosti s duševním 
onemocněním. Snažíme se v bezpečném prostoru 
využívat naše zkušenosti z práce Peera a zároveň 
jsme velice citlivý, empatičtí a snažíme se 
naslouchat.  
 Začínáme každé úterý v 15:00 a jste 
srdečné vítání. 

Peer konzultant Marek Petruška 
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Dávat naději a pomoc druhým 
 Martin Okáč vystudoval gymnázium, 
potom právnickou fakultu, kterou dokončil pouze 
s ročním odkladem kvůli psychotické atace během 
studia. Po vysoké škole absolvoval devíti měsíční 
jazykovou stáž v Londýně a tří měsíční 
multikulturní zkušenost v Izraeli. Poté se vydal 
cestou v lidskoprávním oboru, jako právník a 
poradce specializovaný na uprchlické a cizinecké 
právo, a to v neziskovém sektoru v ČR a poté také 
několik měsíců při orgánech EU v Bruselu.  
 Mimo práce humanitárního pracovníka v 
zahraničí a krizového manažera má za sebou 
zkušenost práce misionáře v dalekých severních 
Čechách mezi rozličnými cílovými skupinami od 
studentů, seniorů, fyzicky handicapovaných, ale 
také vězňů a umírajících. Na misijním poli si také 
vymodlil svou manželku Katku, kterou si v té 
době myslel, že ji zachránil, ale Pán Bůh ve svém 
čase ukázal, že ona zachránila jeho. Má úžasnou 
rodinu - tři děti, Báru, Kláru a Šimona. Je vděčný 
za milující rodiče a přátele, na které se může 
spolehnout.  
 Do toho má nyní již sedmý rok zaměstnání 
jemu šité na míru. Co víc si za svůj krátký život 
přát. 

 
 

 

Co by jste o sobě řekl? 
 Myslím, že díky mé nemoci jsem Pánem 
Bohem průběžně v mém životě srážen na kolena a 
pokořován, abych si mohl uvědomit skutečné 
hodnoty života, prověřit má přátelství a vztahy s 
lidmi kolem mne a svůj život postavit opět na 
opravených pevnějších a skutečnějších základech. 
 
Kdy jste onemocněl a co jste v nemoci 

prožíval?  
 Pán Bůh mne v mém životě provází 
rozličnými zkouškami, a to již od mého dětství, 
kdy ve 14ti letech se mi má duševní nemoc v 
podobě psychotické deprese objevila poprvé a 
poté prozatím ještě třikrát ve formě 
schizoafektivní psychózy a bipolární afektivní 
poruchy. V nemoci, stejně jako v mých snech, 
prožívám rozličné příběhy, které však v konečné 
fázi mají extrémní gradaci, která může být 
zakončena i sebezničením. Většina těchto mých 
příběhů má hluboce náboženský obsah s 
mesiášskými rysy. 
 
Co Vám nejvíce pomohlo? 
 Nejvíce mi pomáhá má hluboká víra. 
Neměl jsem ji vždy, až po druhé atace mé nemoci 
v mých 18ti letech jsem musel uznat, že buď zde 
už nebudu, neboť jsem neměl logické řešení pro to 
neustálé obviňování uvnitř mne z mých chyb, 
hříchů, nebo budu, ale bude mne to hodně stát, 
ztrátu být výlučným vládcem na trůnu mého 
života. A to znamenalo předat tento trůn a vládu 
na něm mému Stvořiteli. Co jsem tím získal?  
 Moje osobní víra v milujícího ale 
spravedlivého Boha Otce a Božího Syna Ježíše 
Krista, jehož smrt na kříži také za mé hříchy a za 
mé nemoci mi otevřela nebe, Boží království a 
smysluplný život tady na Zemi. Odpuštění mého 
spravedlivého trestu je pro mne ukázkou 
bezprecedentní a ničím nepodmíněné Boží lásky. 
Takovou lásku toužím mít taky a chci se tomu 
třeba celou věčnost učit. 
 Kdo stál vždy na mé straně byli moji 
rodiče. I když si kolikrát se mnou a mojí nemocí 
nevěděli rady, vždy stáli při mně a byli ochotni mi 
kdykoli pomoci. To je pro mne taky nesmírně 
inspirující pro můj život a práci. A to vše jsem 
pochopil díky mé nemoci. 
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Kde všude v současné době pracujete a 

jaké aktivity provozujete? 
 Můj pracovní život je rozdělen do tří 
třetinových úvazků. První třetina je moje 
peerování v psychiatrické nemocnici v Opavě. 
Mým úkolem zde je dávat lidem naději a 
povzbuzovat je na jejich cestě zotavení, tedy aby 
na ni vykročili a sami se stali povzbuzením pro 
lidi kolem sebe.  
 Jsem součástí psychoterapeutických skupin 
v týmu či jejich vedení, sdílím svůj osobní příběh 
s nemocí. Druhá třetina patří mé práci v 
psychiatrické reformě, kterou mám za úkol 
představit lidem v Moravskoslezském kraji. 
Slovo, které toto má vyjádřit odborně zní krásně 
nečesky "destigmatizace", takže je lepší to 
představit jako iniciativu Na rovinu. Prostě různé 
oblasti našeho duševního života dát na rovinu - do 
souladu. Ať je to vztah duševně nemocného k 
sobě samému, svým blízkým, širšímu okolí, 
komunitě ve které žije, úředníkům, lékařům.  
 Organizujeme semináře-školení, besedy, 
promítáme filmy, uživatelům pomáháme se 
sdružovat do svépomocných skupin a 
podporujeme v těchto aktivitách také další 
organizace pracující na tomto poli. Poslední 
třetina "mé práce" tvoří můj invalidní důchod 2. 
stupně, kdy bych se měl věnovat péči o mé zdraví. 
 
Jak Vaši práci hodnotí lékaři v PN 

Opava? 
 Snad dobře. Musím se jich na to zeptat. 
Zatím nemám žádnou negativní odezvu. 
Hmatatelným výsledkem může pro někoho být, že 
když jsem v roce 2016 začal pracovat na 
rehabilitačním a doléčovacím oddělení 17BC jako 
peer, tak v dnešní době, v říjnu 2020, se z tohoto 
oddělení rekrutuje do peerování dalších více jak 
10 bývalých pacientů tohoto oddělení, a to nejen 
pro peerování v této nemocnici.  
 Zajímavostí může být, že já sám jsem 
bývalým pacientem oddělení 17BC. 
 
Jakými kurzy jste musel projít, aby jste 

pracoval v PN Opava? 
 Jsem vzdělán klasicky, 5-ti denním 
základním kurzem pro peer konzultanty, který 
mne naučil základům práce s mým osobním 
příběhem.Všechno další je tak trochu moje 
nadstavba: v chování ve vztahu k pacientovi a 
práci s ním mi moc pomohl Kurz komplexního 

přístupu k rehabilitaci  CARe. Důležitý pro mne 
byl také Kurz pro snížení osobního stigmatu HOP 
(upřímný, otevřený, hrdý) pro lidi s duševním 
onemocněním. Nejlepším kurzem však je můj 
nyní 34-letý život s duševní nemocí, každodenní 
zápasy, prohry a vítězství. 

 
Co byste sdělil o Klubu otevřeného srdce 

a kde všude a jak funguje?  
 Svépomocná skupina Klub otevřeného 
srdce vznikl v únoru 2019 jako náhrada za zrušené 
pacientské kluby v PN Opava, kterých se tam 
uskutečnilo za posledních 30 let více jak 500. 
Byly to kluby organizačně navázané na oddělení 
17BC se zajímavým programem, hudbou a 
tancem, v kulturním domě v psychiatrické 
nemocnici hojně navštěvované také bývalými 
pacienty, přáteli a zdravotníky. Naším přáním je 
aby Klub otevřeného srdce, ať už bude na 
jakémkoliv místě, sloužil jako možnost pro 
setkávání, výměnu zkušeností, povzbuzení pro lidi 
se zkušeností s duševní nemocí, jejich rodinné 
příslušníky a přátelé - naši širší komunitu.  
 Jsme členy komunitního plánování v 
Příboře a organizujeme besedy a filmy pro širší 
komunitu. Momentálně fungují Kluby otevřeného 
srdce v Příboře a v PN Opava. Je připraveno také 
jeho otevření ve Frýdku-Místku. Zájem je také v 
Ostravě a tento model fungování převzal také klub 
v Kopřivnici, který ještě není se členstvím 
rozhodnut. Budeme se snažit udělat pravidla pro 
Klub natolik nízkoprahově, aby je kdykoliv a 
kdokoliv mohl převzít a začít takový klub sám. 
 Mohu také říct, že vznik svépomocných 
skupin je jeden z hmatatelných a praktických 
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výsledků reformy psychiatrie, neboť pod její 
záštitou také tyto kluby existují. 
 
Jaké máte plány do budoucna? 
 Momentálně jsme zhruba uprostřed období 
boje s koronavirovou pandémií, která nabírá na 
síle a je nám také blíže a blíže. Naše rodina je v 
karanténě a uvidíme, co bude dále.Věřím, že touto 
zkouškou projdeme vítězně, ať už jako rodina 
nebo celá naše společnost.  
 Vnímám tuto dobu jako jednu velkou 
výzvu se semknout a společně této jedinečné 
výzvě čelit. Láska má být dominantní ve všem 
našem konání a věřím, že má sílu porazit 
jakéhokoliv nepřítele. Avšak jak řekl britský 
premiér Winston Churchill, bude nás vítězství stát 
krev, pot a slzy. Takže plán do budoucna je jasný: 
povzbuzovat se a posilovat víru, naději a lásku.  
 A nejvíce lásku...a budeme z toho 
profitovat všichni, včetně nás, duševně 
nemocných.  

Rozhovor vedla:Dana Mičolová 

Odpovídá: Martin Okáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánek až vítr 

Zdeněk Demčík  

 
Kdybych byl vánkem 

jež čechrá tvé husté vlasy 
vzpomněl bych si na tebe asi 

byl bych rád ty vlasy pohladil lehce 
ale jsem jenom vánkem 

jemuž se to docela povést nechce 
když tě vidím 

chvěji se jako vítr velký 
až rozhýbal jsem i potok mělký 

jsem nadšený tvou krásou vnadnou 
není to pro mne situací snadnou 
musím se ovládat nesmím plakat 

nemohu to jen ta flákat 
musím foukat a dost 

foukám tvé vlasy pro radost 
 
 

Zamčená láska 

Zdeněk Demčík  

 
Spaluje mé srdce tvou duši jasnou 

Na tebe má milá 
Mám vzpomínku krásnou 

Jak byli jsme ve vášni objetí 
Mé oči pláčou k slzám až dojetím 

Už nejsi má už necítím v noci 
Tvé horké ruce tvou vůni však vnímám 

I po tak dlouhé odmlce 
Vzpomínám si jasně jak jsme prožívali 

Chvíle krásné to už je dávno 
Nenávratně pryč 

Nezůstal k naší lásce 
Ani jeden klíč 
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 Náš "srdcařský" svépomocný klub, jsme si 
založili v únoru 2019 v Příboře. Začali jsme jako 
parta šesti lidí, vesměs se zkušeností s duševním 
onemocněním nebo jejich rodinných příslušníků. 
Poté, co jsme to "rozkřikli", tak se začali do 
Příbora na Klub sjíždět lidé z blízkého i širokého 
okolí, Kopřivnice, Frenštátu, Štramberku, Nového 
Jičína, Oder, Frýdku-Místku, Studénky, ale také z 
Ostravy, Opavy nebo Třince. Do koronavirové 
přestávky v březnu 2020, jsme se scházeli co 14 
dní v počtu kolem 15 účastníků. 
 Na podzim 2019 vznikl také Klub 
otevřeného srdce v Opavě v psychiatrické 
nemocnici, kde se na Klubu scházelo kolem 20 i 
více účastníků, jak z řad aktuálních pacientů 
nemocnice, tak zdravotnického personálu, ale také 
návštěvníků "zpoza bran" psychiatrické 
nemocnice. 
 Tyto Kluby neorganizují profesionálové, 
ale svépomocí sami lidé se zkušeností s duševní 
onemocněním. Zatím pro naše scházení 
nepotřebujeme finanční podporu "zvenku", buchty 
sami upečeme, peníze na dobrou kávu či toaletní 
papír vybereme mezi sebou. V Příboře nás 
zaštítila neziskovka Academia Via Familia, z.s. a 
v Opavě Psychiatrická nemocnice Opava. Klub 
otevřeného srdce je vyloženě nízkoprahový, 
otevřený pro každého, kdo chce s námi 
jednorázově nebo pravidelně pobýt. Scházíme se, 
abychom si společně popovídali "o našich slastech 
i strastech", navzájem se podpořili. Zorganizovali 
jsme již také několik výstav kreseb a básní a 
"destigmatizačních" přednášek pro veřejnost. 
Významná je v tomto pro nás spolupráce s 
iniciativou Na rovinu, jednoho to z projektů 
Psychiatrické reformy. 
 V době koronavirové jsme se hned od 
března 2020 začali scházet online, a to několikrát 
týdně, zpočátku, když bylo třeba, i dvakrát denně. 
Do této chvíle máme za sebou 150 setkání s 
průměrnou účastí 13 členů. V této době se na 
Klub připojují lidé kromě celého 
Moravskoslezského kraje z různých koutů naší 
země od Mostu na severu Čech, přes České 
Budějovice na jihu Čech, z matičky Prahy, ale 
také Podkrkonoší a několika míst Jižní Moravy či 
Zlínska. O vedení aktuálního online Klubu se 
stará vždy dopředu domluvený dobrovolník z řad 
členů Klubu, který má vedení diskuze na starosti. 
Probereme jak naše osobní věci, tak to, co se 
aktuálně děje kolem nás. Zajímavostí je, že Klub 
končíme modlitbou a to jak za nás, tak naše 

blízké.  Jsme spolu rádi a chceme mít otevřené 
srdce jeden pro druhého, tak také pro lidi kolem 
nás. 

Kontakt: martin.okac@seznam.cz 

Martin Okáč (za pacienty): 603 552 276 

Katka Okáčová (za rodinné příslušníky):  

771 155 451 

Poradní orgán při Kanceláři ombudsmana 
k Úmluvě o právech osob se zdravotním 

postižením 
 Jsem člověk s dlouhodobou zkušeností s 
duševním onemocněním a přibližně jeden rok 
jsem členem výše uvedeného poradního orgánu. 
Osobně jsem se zatím zúčastnil jednoho jednání v 
sídle ombudsmana v Brně a poté několika 
zasedání poradního orgánu online.  V této chvíli 
stále na svou příležitost k uplatnění svého členství 
v tomto orgánu čekám, neboť z mého pohledu 
otázky k řešení problematiky osob s duševním 
onemocněním nebyly na pořadu dne nebo jsem je 
možná dostatečně nedokázal rozpoznat. Můžu říct, 
že se ještě učím základům komunikace a jednání v 
této skupině, jejíž členové byli s novým 
ombudsmanem nově jmenováni. Sám zatím 
nemám představu, které otázky týkající se 
psychiatrické reformy, bude zde možno řešit, 
neboť záběr problematiky práv osob se 
zdravotním postižením je velmi široký.  
 Budu proto velmi vděčný za vaši 
spolupráci a za jakýkoliv podnět k možnému 
předložení či řešení na tomto fóru. Vnímám se 
jako reprezentant široké významné skupiny, která 
potřebuje být slyšet právě na tomto fóru, které má 
možnost ovlivnit tvorbu legislativy v různých 
oblastech práva v naší zemi. 

Martin Okáč 
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Pár slov autora o sobě: 

 Jmenuji se Holuša Daniel a mám rád čtení, 

ale o to více miluji psaní. Jsem spíše introvert, ale 

rozhodně ne asociál. Léčím se se schizofrenií, ve 

které jsem si kdysi liboval, neboť mi dodávala 

nepopsatelných zážitků, inspirací a dávek 

tajemna,  možná snad i proto vznikla tato moje           

lyricko-epická báseň, která je jaksi až mystická. 

 Po dlouhé životní cestě negativity, jsem 

přešel k pozitivnímu myšlení. Ačkoliv je má 

lyricko-epická báseň napsaná v onom prvním 

období mého života, přesto v sobě obsahuje 

mnoho pozitivního. 

 
 
 Paul Poezy čilý a bystrý to muž – snad i 
pohledný pro každou ženu. I tak nehraje si na nic, 
ale v životě chce jen samou změnu. Saje ze 
studnice poznání a ubohé hlupáky tak s radostí 
vyhání. Toť Paul Poezy – ctnostný muž jako z 
nerezy, on používá jen trefné výrazy.  

Ze světa již nabyl mnoho moudrosti, ale 
stále dělá si jen starosti. Nejde mu jen o lásku, ale 
jak život pochopit a přetvořit si jej jako pomlázku. 
Stále zaměstnán – málokdy výjde si jen tak na 
procházku! A lásku pro co, koho a k čemu? Vždyť 
každá mysl upadá špatnému vjemu! V životě 
muže nejde jen o to míti ženu, ale i o to, poznat 
svou pravou cestu – jeho nejhodnotnější měnu.
 Přesto Paul ženami okouzlen, ale v jejich 
rozpoložení uvězněn. Nepochopen nikým, ani 
žádnou tou chichotající se holčinou. Netušíc kam 
s tím, zajít za kým – když ani za rodinou. Život 
také spousty otázek pokládá a vždy pokládal – 
mozek jeho těžkl, však na to vše, brzy si zvykl.  

Propustka od přemýšlení v nedohlednu, 
pořád plnou hlavu – jak může jen negovat agresi v 
rozbouřeném davu? Toť vše Paulovo prokletí, ale 
i blahodárné štěstí. Myšlenek spousty a jen ty, 
vždy na věčnost budou znít, a dokonce již zní – 
snad špatně si někdo něco takového nevyloží. 
Nejen o mír se šlechetně stará, neboť pochyby z 
něj má – také dualismus mu přes hlavu neustále 
přerůstá.  
 
 “Proč, když dívám se na hvězdy, nemůžu 
spatřit květiny? Mívám za dosti často nápady, ale 
přede mnou žádné vize, ani vidiny! Jak můžu 
pochopit svět, když nespatřím rozkvétat květ? 
Mám u něj stát a život svůj zahodit – tím se všeho 

jiného vzdát a pro květ, snad i marodit? Čím 
takové pozorování květu, vnese mi do života štěstí, 
když to štěstí zbylé – do háje poletí?”  
 

Teorie života markantnost v zapojení 
mysli vyžaduje si. Paul zamyslí se – však zapínaje 
jen skepsi. Tímto se raději zbaví sladkých snů v 
dnešní noci. Bdít a bdít večerem, i v časech po 
půlnoci. Přec, jen jeho mozek potřeba k práci – 
nikterak nikoho, nedožaduje se pomoci.  

Hle – najednou z bujaré agrypnie hledí a 
vidí, dvojitost tam a v tamtom – člověk přece není 
z přirozena hrdina, ani fantom! Vše bije se v 
lidech, ale jejich jednání mělo by pak býti 
očištění. Jak krásné je změnit něco, co se jen tak 
nezmění!  
 
 “V čem je život krásný a jaká je jeho 
největší krása? Aby, každý o mne povídal, jaká 
jsem to klasa? To sotva - radši probdít noci jako 
sova, či býti tou pověstnou troskou u piva, nežli 
míti povýšenost v sobě, co sžírala by mne zaživa.”  
 
 Mnohotvárnost zachvátila Poezymu mysl - 
snad tím v hlubinách bezmoci neuvízl. Nikoliv - 
on potají prodírá se chaosem oné noci stále - 
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postupuje bez přestání, dále a dále. Absenci ega 
zaujímá nadále, neboť sám se považuje za 
tuctového - pro druhé, ale nese žezlo krále. Žádné 
stopy po chamtivosti v srdci, ani žádná pýcha. 
Hrdina světa - zdravá jeho je mícha! 
 Tak v čem tedy tkví ten bájný smysl života 
a v čem jej má kdekdo hledati? Toť jistojistě 
lehko odpovědět - každý musí si sám tento skvost 
nalézti! Spíše pak vytvořit si daný úděl života a 
hledat, kde pozitivní a prospěšná vede cesta. 
Nikoliv dát se stezkou, kde panuje pouze levota - 
to pak člověk sám ničí se - chamtivá svazuje jej 
robota!  

 “Není mi do smutku z levostí lidských 
činů. Věřím, že za konání takovéto, Bůh nenese 
vinu. Když já přivlastním si hlavy té spodiny - 
budu přec, páchat stejné zločiny! Co je na tomto 
faktu k nepochopení? Pak ještě jednou shlédnu to 
zlé dění a má mysl náhle pochopí, že ani 
všemocný Bůh pro to slzy neroní, neboť jednání, 
co nevoní - za marnými cíli se lopotí. Asi zlo dít se 
musí, ačkoliv to nikdo nikdy nepochopí, snad i 
nesnadě, sám všemohoucí.” 
 
 Společenství lidské, vidí Poezy holisticky 
mrtvé. I tak, každý jedinec živý, kráčí po světě 
svěže a čile. Ten chce to a jiný tamto - celkové 
spoludění, zdá se tímto tolik milé. Bez lidí 
naokolo, je člověk jen zvířetem v džungli - 
pomáhat si navzájem všude platí, i když na to 
mnoho z lidí nepomyslí. 
 Přec pracovat pro sebe, znamená dřít se 
pro jiné. To je důvod, proč vše dává smysl a je tak 
nádherné. Ať už zlo se moci chopí, či ne - život, 
jen tak nezvadne - stěží celé lidstvo zahyne.  

 
 “Jsme jedna krev! Proto již není potřeba 
další agrese plný řev! Ať už člověk krásou oplývá, 
či je zjev - když nemá srdce, je jako arogantní lev. 

Lev, co ega využívá a gazelu spořádá celou sám - 
jeho duše tak postavila v mysli své, chorý chrám.” 
 

Práce, nechť je prací - pro každého jsou 
důležitější vlastní slasti. Tím nikdo nechce míti již 
více strasti. Prý se s nimi život pouze hatí - bez 
nich však nikdo nemá život svůj v hrsti. Prožitky a 
zážitky pospolu - nakonec, ale vždy skončí. Jako 
by to vše bylo jedno - ony vždy ztratí své oči! 
Drží se už jen v hlavě, v hloubi mysli a v 
prožívání odhozeny - již není jich vidno a nikdy 
více opakovány! Zbydou z nich jen pocity - toť 
jediná podstata jejich dobroty! Brečet, či zmítat se 
směšnými záchvaty - toť záhady, mocné paměti! 

Vědomosti však jsou takřka věčné - ty 
nezklamou, jsou potřebné a živé. Umějí přinášet 
radost, když jim to člověk povolí. S nimi přichází 
nový pohled na svět - ony to umí, ony rády život 
člověku osolí. Ta sůl, však nemusí zprvu chutnat - 
je třeba ji, ale do jídla dávat ne ji samotnou zbrkle 
spořádat. 
 
 “Myšlenky zdlouhavé, neb skloubené - 
nesnadně rozvíjejí se v hlavě. Chci jich více 
vyřknout, neboť po nich mysl prahne. Mám z toho, 
až nechuť k jídlu - můj žaludek na vodě. Měl bych 
se tedy odevzdat té svobodě - z úst prskat slova 
nasnadě. Po čem jiném, mohl bych více toužit, 
než-li další slova sepsat, či vyslovit? Každý, však 
doporučuje a radí mi, krásnou ženštinu. Kromě 
chtíče k nim, však v ženě spatřuji jen další poznání 
toho protipólu, jež všechny květy světa spojí 
dohromady, jako jednu jedinou květinu!”  
 
 V ženství Paul nejen krásu viděl. Muž 
pospolu s ženou - dle něj, spolupráce na vyšší 
uděl. Jeden doplňuje druhého a nehledět na něco 
takového, je cestou, jak se zbavit štěstí svého - ke 
vztahu toho opačného. Lidé stále opakují, že musí 
opačné pohlaví míti k ruce - ve skutečnosti budují 
závislost na příslušné emoce a slepí jsou před tím, 
co nabízí vzájemná spolupráce. Konec jasný - 
sexuální kremace. 
 Poezy tolik intelektem zaměstnán, až 
nestíhá sociálně žít ve skupinách. Mozek jej žene 
k maximálnímu výkonu, i v pozdních hodinách. 
Bez vody, i v sobotu - vypadá již, jako bez ducha, 
i výcviku. Snad cítí povinnost se vysílit, neboť tím 
může mnohé docílit. Insomnia totiž může jeho 
mysl osvítit - múza múz jej chce tak políbit. Však 
jen může býti stále sám - nejspíš nemá co, dáti 
ženám.  
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 “Krása, láska a chtíč - není žádný klíč. 
Přesto není nic víc, než dát ženě pusu na líc a 
právě to, by měl každý muž nejvíce chtít. 
Bipolarita je tak součástí života - když, ale pojí se, 
vzniká jednota. Letmo však - dualita! Ano, dualita 
také živá je, i když se zdá, že neexistuje. Přesto 
ničemu a nikomu neujde! Když tedy oba protipóly 
něco spojuje - ožívá jednota, či ji dualismus vždy 
zabije? Asi jednou tak, jindy onak, toť čarodějská 
příroda - ona je zázrak.” 
 
 Dualismus je více, nežli si kdekdo myslí, 
jelikož různorodost do života přináší - duši tak 
všem s radostí povznáší. Co jen je více, nežli 
myslet mnohotvárně? Jednosměrný tok myšlenek 
pomůže, leda tak k obraně. Každý je s ním v 
nevině a hledá pravdu ve víně. 

Ovšem vidět ulici, ale i za roh zároveň - 
vyžaduje si intelektuální kázeň. V duši vzplane 
blahodárný plamen, a dokonce i k Bohu bázeň. 
Tak vzniká duchovní symbiosa - Bůh nečeká - pro 
něj kladná prognóza.  

Poezy už dlouho vzhůru byl. Již nad ránem 
pochybných stavů duševních si přivlastnil. Hlava 
jej již nebolela, ale synapse nonstop žhnuly - 
myšlenky nové se stále v mysli dmuly.    
 
 “Když prožívám sen, co říká mi prostě, i 
velmi sprostě, čím jsem - jaký je tedy rozdíl mezi 
realitou a snem? Když probudím se a bdím 
všedním dnem, již více nepoznám odlišnost mezi 
snem a bděním  - proto bojím se usnout, sám 
nevím. Existence má, se tímto jaksi rozplývá - zdá 
se mi, že satan, i Bůh mne na líc líbá. Mnoho věcí 
naokolo, zdají se mi náhle průhledné. Podléhám 
tak, pochybování o realitě samotné. Když sním, je 
to přece skutečnost taktéž - kéž bych, tak tomu 
všemu mohl porozumění vnést.” 

 
 Člověk snící, vnímá svět snů, jako vizi a v 
danou chvíli, mu nic nechybí. Svízel je v tom, 
oprostit se o fantazii. Však Poezy má v nelibosti 
takové výrazy. Fantazie je darem božím a nemít ji, 
je anarchií mysli - člověk bez ní zažívá krizi - 
všeho, co má, je totiž to, na co myslí. 
 Člověk měl by mnoho nocí probdít, je to 
lepší než-li sen. Dualitní energií omámen - 
krásnější je pak každý jeden den. 
 
 “Insomnia bují draze a dlouze, a já 
netuším, co stane se zase. Málo vody, málo sexu, 
či jen málo spánku? Snad je na čase nažhavit 
dýmku a uvelebit se v křesílku, alespoň na chvilku, 
či snad i půlhodinku. Kolem nikdo z lidí, ani ženy 
není - netušíje a nevnímaje, co se změní, i kdyby 
bylo by naokolo bytostí. Jejich jsoucností, akorát 
zažil bych narušení - míti společnost, je totiž 
rovněž závislostí. Tímto měl bych k životu, jen 
jedné vítky! Proč, se jen lidské bytosti počítají 
přirozenými čísly? Proč čísla bytostí, čísla 
iracionální neznají?" 
 

I opět začala bolest hlavou vrtat Paulovi. 
Není kdo by u něj byl, není nikdo, kdo mu odpoví. 
Mravy slevit, bolest strávit, možná se i opít, či 
svůj život, do ruky vzít - co jiného člověk mohl by 
od života chtít? Droga, nejsou jen drogy - je to 
sám život a jeho kroky - neboť, kdo kdy bez 
závislostí, kdy žil? Kdo kdy se o potěšení 
připravil? 
 K životu se přistupuje, vždy podle výběru - 
bájná to selekce. Člověk však nesmí zapřít své 
emoce, chce, jak chce - ať už hádat se, třást, či se 
smát? Obranné formace jsou k ničemu, když 
začínají se otázky klást. Jak se vyhnout otázce? Je 
to totiž chvíle, kdy je příliš pozdě - sám sebe, 
zkoumat se!   
 Problém lidství je v tom, jak lidé komu 
odpovídají - upřímnost pohladí a lži víru zadusí. 
Dále se už lidé dotyčného neptají!  
 
 “A tak jsem rád, za každou života chvilku. 
Zdá se mi, že ať je kdo s kým za špatně, či za 
dobře - všichni taháme za jednu pilku. Vše dobře 
dopadne a konec světa nenadejde brzy - ještě stále 
příliš práce před námi - každý má svou vizi.” 
 

Daniel Holuša 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce nezodpovídá za obsah článků jednotlivých respondentů. 

 

Toto číslo bylo dáno do tisku 20. 10. 2021 a vychází v listopadu. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 

Obálka: Světlana Cichá 
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