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 Jaro, léto, podzim, zima, jaro... koloběh 

ročních období je neměnný. Jistě mi dáte za 

pravdu, že má spíše tendenci zrychlovat, ačkoliv 

my bychom rádi mnohdy chvíli spočinuli a byli 

vděčni za zpomalení a zklidnění. 

 Jaro však přináší oživení, slunce a 

proteplení a prodloužení  dnů a má tak ambici  

zahřát, potěšit, nastartovat nové... V tomto čase 

přichází i naše další číslo časopisu Posel. 

Charakteristicky právě s tímto obdobím, ale 

hlavně na oslavu krásného parku PN jsme 

převážnou část čísla věnovali stromům. Myšlenka 

inspirovala a přinesla obrázky, fotky, příběhy. 

Rozhodli jsme se s nimi podělit. Určitě zůstává 

prostor pro stálé rubriky a práce našich klientů. 

 S výše uvedenou rychlostí dnů asi 

nepřekvapím ani událostí, která se blíží v dalším 

roce a je velmi významná pro Psychiatrickou 

nemocnici. Je to 130 let založení tohoto zařízení.  

 K tomuto výročí připravuje Psychiatrická 

nemocnice řadu akcí, o kterých budou podrobné 

informace na webu. Určitě všechny potěší, když 

budeme již nyní avizovat spolupráci se 

Statutárním městem Opava, Slezskou univerzitou 

v Opavě ve formě výstav, přednášek, besed, 

koncertů, a to nejen v areálu PN, ale i ve městě.  

 Jasnější pozvánka  na jednu z výstav je 

ukázka z tvorby Michala Moučky, který bude 

aktivním účastníkem a jedním z vystavujících 

malířů. Rádi bychom na výstavě uctili také 

památku dalšího výtvarníka  Dušana Chládka o 

jehož životě a tvorbě se dočtete také v našem 

časopise.  Z obrazů výstavy vznikne i tištěná 

publikace.  

          Také redakce Posla se přidává k přípravám  

výročí a příští číslo časopisu bude věnováno 

historii Psychiatrické nemocnice.    

 

 Ivona Országová         

 

 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

 

Fotografie stromů, které nás provázejí celým 

číslem jsou dílem Pavlíny Tomisové. 
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Tiší svědkové plynutí času 

  Mezi to nejkrásnější, co se v nemocnici 

nachází, patří beze sporu její park. Je koncipován 

velkoryse, a to nejdůležitější na něm jsou jeho 

krásné stromy a prostor mezi nimi.  Některé byly 

vysázeny již v období počátků nemocnice, někdy  

před více než sto lety. A kdyby to šlo, jistě by 

stálo zato  naslouchat jejich vyprávění.   

 Bohužel jazyku stromů ale nerozumíme, a 

tak můžeme naslouchat jen ševelení větru, které 

může mít pro někoho taky svou poezii.  

 Jedním z důvodů vzniku této rubriky je, 

aby co nejvíce lidí chodících parkem zvedlo svou 

hlavu  a zaměřilo pohled do korun jedněch 

z nejkrásnějších stromů v Opavě. Kdyby se to 

podařilo, snad si také alespoň pár z nich uvědomí 

bohatství, které vzrostlý a zdravý strom 

představuje. Vždyť  mu trvalo dlouhou řadu let, 

než se mohl pochlubit košatostí větví a mohutností 

kmene v podobě, kterou nyní máme možnost 

obdivovat. Každý strom je jiný, osobitý a každého 

může zaujmout ten „jeho“. Pokud k tomu dojde, 

určitě k nim pak získáme jiný, třeba i docela 

blízký vztah. 

Eva Klimešová 

 

 

Čím jsou pro mne stromy? 

S mnohými se dodnes potkávám, tak 

trochu si s nimi popovídám, podívám se, jak že se 

mu to daří. S mnohými už si nepopovídám, 

nepodívám se ani do větví, ani na listy. Už tam 

prostě nejsou. 

 Ale i to se mi stává, že někde blízko najdu 

jejich potomky, novu generaci. A to mívám tichou 

radost, že byly rychlejší než pila nebo dřevokazné 

houby. 

 Musel bych vzpomínat na lipovou alej 

kolem domu, kde v noci houkaly sovy, a v době 

květu uprostřed noci nebylo krásnější katedrály. 

Musel bych vzpomínat na borovice nad městem, 

kterým říkáme od dětství „Kopeček pěti borovic, 

kde jsem spal pod širákem a poslouchal, co si 

povídají posunovači na nádraží. Musel bych 

vzpomínat na vrby kolem řeky, kde jsme měli svá 

klukovská doupata a taky bezy na Cvilíně, které 

dodnes poznám i poslepu podle jejich vůně. 

 Neznám sice tolik stromů podle dřeva, 

podle vůně, podle barvy, podle plodů, jako znávali 

venkovské děti, naši prapředkové. Neznám už 

všechny ty lidové názvy naše stromy, které 

vznikaly podle toho, k čemu se hodily, čím se 

odlišovaly, čím vynikaly. 

 Jiná je bříza pro lesníka, jiná pro koláře 

nebo truhláře, jiná pro malíře, jiná pro botanika. 

Jiná je v údolí, jiná na stráni, jiná v kameni.  

 Který strom vám připomíná rozšafného 

chlapíka, který upovídanou a rozesmátou mladou 

slečnu? Kdo na vás dělá ramena? Který strom se 

naparuje, který krčí? Který vypadá, že mu jsou 

kalhoty už zase malé a připomíná otesánka?  

 Když přijdou stromy do města z okrasné 

školky, vypadají téměř všechny stejně. Alespoň 

technická norma je k tomu zavazuje. 

 Ty, které normu nesplňují, jsou použity 

k jiným účelům, nebo i spáleny. Sám mám na 

zahradě strom, který byl už dávno vyřazený 

z pěstění, a když jsem jej před mnoha lety vezl 

autobusem domů, lidé se mi smáli, co že to vezu 

za štětku na čištění lahví. 

 Dnes je tato krásná borovice milovaná 

všemi, kdo v našem domě bydlí. Ale zpátky k těm 

stromům, které normě odpovídají. Jsou jako když 

„střelí“. Vyrovnané, krásné tím, jak jsou si 

podobné. 

 Postupně svou jednotu ztrácí a začínají se 

pomalu proměňovat, nepodobat. Jedné naroste 

koruna široká, druhé zase užší. Přibude větví, 
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každý z nich reaguje na světlo a hlavně na to, co 

mají k dispozici jejich kořeny. 

 A pak někdy v době, kdy už ani ti, co 

strom kdysi sázeli, tady nejsou, jsou stromy už 

natolik nezaměnitelné, že už to není nějaký strom, 

ale ten jediný, ten, o kterém víme, že roste jen 

tady. Víme, že až jej zahlédneme, máme domů už 

jen tolik a tolik minut nebo hodin, víme, že letos 

nějak brzo opadává, že letos už zase hodně plodí, 

že má nějak divně řídkou korunu.  

 A čím v takové chvíli pro nás strom je? 

 Myslím, že pro mnoho z nás i přítelem, 

značkou, vzpomínkou, připomínkou, nebo i 

upomínkou. 

 A tak jako přítele se ptáme, jak že mu je, 

co jej potěšilo, co trápí, tak i našeho stromu se n a 

to ptáme, všimneme si toho. 

 A dokonce ani nemusíme vědět jeho 

latinské jméno. Kdybychom jej pouze často 

pozorovali, na mnohé věci bychom přišli nějak 

bez ptaní, bez knih. 

 Zkuste někdy ve větším větru se dotýkat 

kmene stromů. Zjistíte, jak to v nich praská, jak s e 

jejich kmeny protáčejí, naklánějí, jak celý strom 

spolupracuje. 

 Ale ten pocit, když na takovém stromě jste, 

když se pod vámi prohýbá, naklání, to nezažijete 

asi jindy než v mládí. Je třeba lézt po stromech. 

Naučit se jejich jazyk, kterým říkají, která větev je 

pevná, která praskne, který strom má dřevo 

houževnaté, který křehké a lámavé. 

 Je třeba hledat semenáčky stromů, které se 

často těm dospělým vůbec nepodobají, je třeba se 

pokusit je přenést a vysadit někde ve své blízkosti , 

abychom zjistili, jak je to těžké je udržet při živ otě 

mimo své mateřské prostředí. Je třeba jíst jejich 

semena, abychom zjistili, že bez nich by zvířata 

zimu nepřežily, je třeba uvidět, jak usilovně malá 

se myška prohryzává skrz slupku, abychom 

pochopili, jak chytře se stromy umí bránit, je třeb a 

vidět stromy ořezané a pokácené na jaře, abychom 

pochopili, jakou sílu má míza, která se musí dostat  

z podzemí až do posledního listu, je třeba vykopat 

pařez, abychom uvěřili, že toto důmyslné řešení 

statiky umí udržet 30 m strom s obrovskou korunu 

ve zběsilém větru. 

 Strom musí dennodenně řešit mnoho velmi 

pragmatických technických problémů, které 

rozhodují o jeho přežití. A přesto ještě stihne být  

krásný, nezaměnitelný, osobitý, trpělivý. 

Ale ta personifikace není jen lyrický sebeklam. To 

je cesta dovnitř. 

Petr Ondruška, krajinný architekt 
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Malý exkurz do života stromů, které rostou 

mezi pavilony Slezské nemocnice v Opavě 
 
 Mohutné lípy, víte, že v parku rostou dva 
druhy lip, jasany, javory a věkovité borovice, 
duby a břízy, jírovce a jilmy, akáty a různé druhy 
smrků, douglasky, jedle, habry, ale i mnoho 
dalších stromů a keřů, které se nyní probouzejí do 
jarních dnů.  To jsou stromy, které tvoří krásnou 
část přírody z různých částí světa mezi pavilony 
nemocnice. Stačí jen pohlédnout z kteréhokoliv 
okna různých oddělení a spatříte kus přírodní 
scenérie, která na čas dovolí třeba nemyslet na 
bolest stesk a osamění… koruny krásných 
velikánů vás přenesou v myšlenkách někam třeba 
do jejich domoviny. Aniž třeba vstanete z lůžka, 
které je tady teď třeba pro vás dočasným 
domovem, jste najednou na Atlantickém pobřeží 
Severní Ameriky, Kanady, nebo na březích 
Pacifiku, slunné Kalifornie, ale i daleké Číny nebo  
Japonska. Kdo nerad cestuje, nemusí ani tak 
daleko, nádherné stromy tady rostou domovem na 
Balkáně v Turecku, Maďarsku, ale celá řada 
krásných stromů je zde domácími dřevinami. 
 Nechte se pohladit jejich stínem, žasněte 
nad krásou grafiky jejich korun proti modré 
obloze, pohleďte na kmeny a jejich mohutné 
větvoví, které připomíná gotickou klenbu chrámů, 
která byla nepochybně dávnými staviteli šťastnou 
inspirací. 
 Dnes ještě přesně nevíme, co stromy pro 
náš život na Zemi všechno vykonávají a 
„zařizují“, ale víme, že jsou rozhodující 
biologickou složkou různotvárnosti života na 
Zemi. I našeho života. 

    Text a obrázky Miroslav Frank, 

denrolog, dlouholetý ředitel Arboreta, Nový dvůr  

 

 
  

Funkce zeleně 

 Jeden vzrostlý strom má ve městě stejný 
účinek jako klimatizační zařízení pro 10 velkých 
místností. Pracuje tiše mnoho desítek (i stovek) 
let bez poruchy a zadarmo. 
 Jeden průměrně vzrostlý strom má kolem 
800 000 listů o ploše 1600 - 2000m2. Pět 
takových stromů pokryje svými listy plochu 
fotbalového hřiště o rozměrech 90x110m. 
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POHÁDKA 
Michal Szymaník 

 
 Povím vám pohádku o jedné chaloupce 
hluboko v lese. Copak se, copak tam asi děje?   
Tatínek a maminka třicet let tam žijí a do řeči dal i 
se nyní. 
 "Tatínku, není už chleba, děti pryč z 
chaloupky je třeba", a tatínek se dal do breku, 
neboť sám neměl co do krku. 
 A tak odešel zadními vrátky, že se hned zas 
vrátí zpátky. Usedl na lavičku sám a propukl v 
pláč právě tam. 
 V tom se mu zjevila mačeta, velká jak 
kosmická raketa. Avšak to byla sekyra, co měla 
ostří ze sýra. 
 Řekl si: "Za chvíli už sekat budu dříví, ale 
co děti, mají si kde hrát. Mají se děti kde prát 
nevadí, nevadí, nevadí, maminka příroda si 
poradí." 
 A matka ráda bude, že zas místa kolem má 
všude. Avšak z nenadání je slyšet zaklepání, padla 
otázka: "Je tam matinka?" 
 "Ano, kdo ptá se?", smrt dárek si nese.  
Přiběhne ona napudrovaná nadržená jak stepní 
koza, ano miláčku? 
 "Copak je v tom pytlíku?" ptá se maminka 
"Něco pro tebe má malinká." A vytáhne mrtvé sele  
 Ona jen: "A do prdele...", páč kdo mrtvé 
sele spatří, již není na světě živý. 
  Tak jako kdysi dřív, ač kruté se to zdá, 
však hloupý se ptá, či pravda či lež je to, řekni m u 
ty popleto. I upadla mrtvá, jak do spánku, tatínek 
chtěl jí zavolat záchranku. 
 Ale řekl si: "Mám klid, viď synáčku, jaro 
teď." 
 Tak maminku pochovali a přitom ji 
pomlouvali, dva týdny se z toho radovali.  
 A tak zavírá své vrátka naše dlouhatánská 
pohádka a teď honem spát, ať máte si kde hrát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLEDNÍ VÍLA 
Michal Szymaník 

 
 Všude přítomný mlžný opar zakrýval 
okolní pole s úrodou. Vesničky, statky, říčky a 
cestičky. Vše tomu dominuje jemný nádech 
růžového odstínu nevylézavajícího slunce.  
 Uprostřed té nádhery stál stoletý mohutný 
dub jež měl větve hladké a něžné jak novorozeně 
přicházející na svět. Okolo něj je suchá tráva        
s orosenými lístky ranní rosy příjemně vlažné       
a průzračné jak voda ve studánce. 
 Bylo vlahé ráno, mírný vál vítr, tajemná a 
opředená mlhou šla tiše dál, zrozená z lůně řek a 
hor. Počala vítat tancem slunce, aby kouklo svými 
očky na svět, hladce se vznášela centimetr nad 
zemí a její bosá chodidla neušlápaly ani kousíček 
trávy či okvětních lístku. 
 “Ahoj, jsi to ty”? ozval se mohutný dub. 
 “Ano, jsem to já “odpověděla Žerafina. 
 “Jsi tak mladá, pořád používáš parfém na 
vlasy?” táže se dál. 
 “Jistě tatínku, používám, líbí se mi to” 
 “Už ti dohasíná amulet, brzy odejdeš z 
toho světa” promluví se strachem mohutný dub. 
 "Sbohem táto, sbohem..." 
 A tak zemřela poslední víla  mezi námi. 
 

Michal Szymanik 

LÁSKA 
Michal Szymaník 

 

Potkal jsem lásku nesmírnou  
mám z tebe strach. 

….Hledáme se, nevšiml jsem si tě,  
ty na mne čekáš, 

ty jsi mne špehovala lásko, 
nestydíš se – probudilas mne. 

Nejsi trapná ?! 
Lásko, vzalas to hopem, 

ale nedávej mi sbohem , mám tě rád. 
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Kráska 

Zdeněk Demčík 

 

Jsi tak krásná 
Já žasnu 

Ani nevím 
Zdali je to ve snu 
Tvé štíhlé nohy 
Nesou tě do dáli 

asi je už neuvidím 
Ptám se zdali? 

Vydám se za tvou krásou 
Hledat  tě budu 
Po celém světě 

To je mou spásou 
Vidět tě znovu 
Líbat tvá ústa 
Říkat ti směle 

Jak čistá je tvá duše 
Já v těžké chvíli 
Ve zlé předtuše 
V obavách jsem 
Kde jsi netuše 

Až přijde ten čas 
Chvíle dlouhá 

Kdy uvidím tě zas 
Mé srdce se zachvěje 

Zahřeje nás slunce jas. 
 

Vánkem 

Zdeněk Demčík 

 
Chtěl bych být 

Vánkem 
Jež čechrá 

Tvé vlasy jemné 
Já něžný byl bych 

Ne že ne 
Kolem tvé hlavy 

Čeřil bych vzduch 
Plížil bych se 
Jako tvůj duch 

Ty ve spánku svém 
Snila bys o mém objetí 

Hluboko v něm 
Slzami dojetí 

Láskou zasažen 
Prvnímu početí omámen 

Já jsem jen ten vánek 
Neruším tvůj klidný spánek 

Cítíš mě nevidíš 
Jsem to já tvoje svědomí 

Prober se 
Otevři vědomí 

Řekni zdalipak mě chceš 
Zhmotním se jen 
Když mi řekneš 

 

Noví peer pracovníci v PN 

Opava. 
  
 Martin Okáč (první 
vlaštovka peer pracovníků v PN) 
s radostí informuje o skutečnosti, 
že se daří posilovat řady peer 
pracovníků a že se začíná 
formovat zárodek týmu.  
 Jedná se o paní Danielu 
Kotalovou-Štěpánovou a Jiřího 
Jaroše. Oba dva budou působit 
převážně na domečku v režimu 
denního stacionáře. Do jejich 
začátků jim přejeme hodně 
uspokojení z práce, nadšení a 
trpělivosti. 
 

Peer pracovníci  
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Chráněné bydlení  Maják  
 Jistě vás bude zajímat, 
kam mohou vést kroky osob 
s duševním onemocněním, které 
si netroufají samostatně bydlet 
nebo potřebují pomoc v upevnění 
svých schopností potřebných 
k samostatnému životu. Pro 

takovéto případy zřídil spolek Ekipa chráněné 
bydlení v Opavě, které svým uživatelům 
poskytuje služby vedoucí k posílení dovedností, 
znalostí a schopností tak, aby po ukončení služby 
mohli bydlet v přirozeném prostředí samostatně, 
nebo s menší mírou podpory než v sociální službě.  
 

 Komu je tato služba vlastně určena?  
 Hlavně lidem dlouhodobě duševně 
nemocným s psychotickými a afektivními 
poruchami (všem diagnózám schizofrenního a 
afektivního okruhu tzn. F20 - F29, F30- F39) v 
nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení, kdy v 
důsledku své nemoci nezvládají samostatné 
bydlení. Dále lidem s duální diagnózou, kdy 
psychotické omezení je základní a případná 
závislost je druhotné onemocnění. Chráněné 
bydlení Maják je určen pro muže i ženy ve věku 
19 až 64 let. Kapacita služby je 28 osob. 
 
 Co pro vstup do služby musíte udělat? 
 Je potřeba vyplnit žádost, která je dostupná 
na webových stránkách www.ekipa.cz, nebo 
osobně v sídle organizace. Součástí žádosti jsou 
dva formuláře k vyjádření lékařů (praktický a 
psychiatrický lékař), kteří potvrdí vhodnost 
uchazeče do služby, jeho potřebnost a diagnózy, 
které spadají do cílové skupiny organizace. Na 
základě takto vyplněné žádosti si následně 
sociální pracovník se zájemcem sjedná schůzku. V 
případě přijetí zájemce do služby je uzavřena 
smlouva na dobu maximálně dvou let. 

 Chráněné bydlení je poskytováno v sedmi 
bytech, kdy na pokoji bydlí uživatele samostatně, 
po dvou, nebo po třech.  
 K dispozici jsou i dvě zahrady s altánkem, 
který slouží nejen k odpočinku, ale i setkání při 
pořádání různých společných aktivit (oslava 
narozenin, přednášky). Starost o zahradu je jednou 
z aktivit, kterou klienti v průběhu pobytu 
v chráněném bydlení mají. Mezi další můžeme 
připomenout starost o králíky, kteří jsou 
v chráněném bydlení „na odpočinku.“ 

 
 Co je důležité, je společenský život. I 
přesto, že uživatelé chráněného bydlení žijí 
v intimitě před okolním světem, jsou společné 
aktivity na denním pořádku. Vypravit se tak 
mohou klienti do divadla, kina, pořádají se 
společné oslavy narozenin, k návštěvě pak slouží 
různé výstavy a společné výlety. 
 Každý klient má při přijetí do služby 
chráněného bydlení přiděleného svého „klíčového 
pracovníka“, který jej po celou dobu vede k 
samostatnosti, řeší s ním vše co je pro něj důležit é.  
 

 Služba poskytuje uživatelům:  
 Pomoc v péči o domácnost (pomoc s 
přípravou stravy, nákupy, praním, žehlením, 
úklidem domácnosti); pomoc při plánování 
rozpočtu domácnosti a hospodaření s penězi; 
pomoc s osobní hygienou; výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (doprovod při 
jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavatelem, 
školou, zprostředkování jiné odborné pomoci 
atd.); poradenství a bydlení v chráněných bytech.  
 Sociální služba je poskytována celoročně, 
24 hodin denně. Provozní doba kanceláře je od 
pondělí do pátku mezi 8 - 16:30. Mimo tuto dobu 
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je uživatelům poskytována služba tzv. pohotovost, 
kdy pracovníci dochází do sídla organizace. Cena 
služby se řídí platným sazebníkem organizace, se 
kterým je zájemce osobně seznámen před 
uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby. 

 

Chráněné bydlení Maják,    
ID 4416238 

Kylešovská 818/26, Opava 746 01 
Tel: 604 662 555 

E-mail: ekipa@ekipa.cz , socialni@ekipa.cz     
web: www.ekipa.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vtípky doktora Tatarka 
 
Známý to vtip: Pane doktore, proč jste mi změnil ty  prášky, když ty původní tak dobře fungovaly?  
To jsou ty samé, mají jen jiný název. A jaký vidíte  rozdíl ?  
No ty první, když jsem hodil do záchodu, tak se pot opily a tyhle plavou!  
     
Muž volá pozdě v noci lékaře a prosí o návštěvu a omlouvá se hned, že musí doktor jet tak daleko.  
Lékař - nevadí, nevadí mám tam vedle případ, tak zabiju 2 mouchy jednou ranou.  

   
Lékaři zazvoní večer telefon: "Pepo nemohl bys přij et, chybí nám jeden člověk do karet."  
Lékař se obléká a žena se ustaraně ptá: "Tak co mil áčku, je to vážný případ?"  
"Vážný, zlato, vážný...už jsou tam 3 doktoři."  
   
Lord se předčasně vrací z lovu. Překvapený sluha se  ptá: "Lorde, jdete si pro nové náboje?"  
Lord odpoví: "Nikoliv Jean, jdu pro nové psy." 
 
Jaký je rozdíl mezi velbloudem a člověkem? Velbloud může pracovat celý týden bez pití, člověk může pít 
celý týden bez práce. 
 

Říká zaměstnanec šéfovi: 
"Já tady pracuji na poloviční úvazek a tak bych pro sil, abyste na mne křičel polohlasně." 

Déšť 

Zdeněk Demčík 
 

Jak krásné je 
Že skryti jsme 
Pod střechami 

Měst 
Nekonečností vod 

Bičovanými 
 

Neumřeme 
Životodárné kapky 
Kořínky smáčejí 
A proudy se slijí 

A marnosti odnášejí 
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Ohlédnutí za Pěti tibeťany s čakrami v 
Horních Holčovicích  

 V termínu od 13. října 2017 do 15. října 
2017 se uskutečnilo druhé setkání zaměstnanců 
Psychiatrické nemocnice v Opavě v H. 
Holčovicích na téma „Pět tibeťanů a čakry“. Z 
Liberce k nám opět dorazila lektorka Mgr. Věra 
Kučerová, která nás provázela víkendem jak po 
praktické, tak teoretické stránce. Navázala na 
kurz, který se uskutečnil v květnu roku 2017 
„Základy pěti tibeťanů“. 

 Jedná se o 
jogistický systém 
několika póz, které 
jsou tzv. energizující. 
Tato cvičení nám 
podle různé literatury 
ukazují, jak se 
můžeme dále 
zdokonalovat a 
rozvíjet. Týká se 
nejrůznějších oblastí 
našeho zdraví. Může 

to být cesta člověka k jeho vlastní podstatě, 
moudrosti a duchovní síle. V podstatě se jedná o 
soustavu pěti tibetských cviků. Podle dostupných 
informací a wikipedie se na začátku minulého 
století vysloužilý důstojník britské koloniální 
armády spřátelil s panem Peterem Kelderem. 
Sloužil v Indii a vyprávěl o tom, že prý někde v 
Tibetu je klášter, kde mniši znají tajemství 
věčného mládí. Dlouho přemlouval pana Keldera, 
aby jel s ním do Tibetu a aby spolu našli ten 
klášter. Plukovník nakonec odjel sám a po 23 
letech se vrátil do Anglie a jeho přítel ho nemohl 
poznat. Vrátil se muž, který vypadal na 45 let, 
vzpřímené chůze s tmavými vlasy. Vyprávěl, jak 
našel tibetský klášter, žil s mnichy, pěstoval 
zeleninu a vyráběl ovčí sýr, a také jak se naučil 
tajné cviky tibetských mnichů, které vracejí 
člověku mládí. 
 Z dnešního pohledu jde o velmi účinnou 
sestavu cviků na obnovu pohyblivosti páteře. Z 
hlediska jogínské literatury jde o speciální cviky,  
které otevírají čakry (energo-informační uzly – 
centra řízení v lidském těle, zpravidla umístěné na  
páteři, kudy proudí životodárná energie). Cviky se 
mají provádět denně, a to v množství minimálně 
třikrát od každého cviku a maximálně 
dvacetjednakrát. Provádí se pomalu soustředěně a 
pouze tolik, abychom se extrémně neunavovali. 

Začíná se s minimálním počtem cviků a je možné 
každý týden maximálně o jeden počet cviků 
zvýšit. 
 Tento navazující kurz se právě zaměřil na 
energetické tělo a čakry. Podle naší lektorky nám 
čakry udržují na fyzické úrovni proud života. 
Jejich stav má vliv na fyzické zdraví, vytrvalost, 
vitalitu. Na vyšších úrovních působí stav čaker na 
naše nálady, city, myšlenky, na duchovní 
zaměření. Zdravé, rozvinuté a vyrovnané čakry 
jsou zárukou kvalitního života, nezávislého na 
vnějších okolnostech. Čakry souvisejí také s 
tělesnými a smyslovými funkcemi, mají různé 
vlastnosti, podílejí se na našem chápání 
skutečnosti. Informace o čakrách nám pomáhají 
lépe pochopit a poznat sebe sama. Pokud se 
orientujeme na vnější svět na úkor našeho 
vnitřního, zůstávají čakry dlouho uzavřené.   
 Víme obecně, že pozitivní informace čakru 
otevírá, negativní logicky uzavírá. Podle indické 
tradice energie a informace s čaker pak putuje i do  
lidských meridiánů, kde proudí energie „čchi“ 
známé zase z Tradiční čínské medicíny. Na kurzu 
jsme se dozvěděli, že deprese a jiné psychické 
nemoci, jsou mezi jinými výsledkem nerovnováhy 
a uzavřeností čaker, nikoliv pouze biologickou 
poruchou mozku.  

 Během semináře byl prostor i pro 
zážitková cvičení s čakrami. Každé ráno jsme 
ještě před snídaní začínali pravidelnou 
rozcvičkou, následovaly meditace, relaxace a 
teoretické informace. Získané informace nás opět 
obohatily a ukázaly další souvislosti i ve vztahu 
k psychiatrii a její každodenní rutině.  

 Ondřej Franek 
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 Stojím tu sám uprostřed ničeho a všeho 
zároveň. Mám city, mám emoce, strach. Strach z 
toho, že mě pohltí oheň. Spaluje mě žal a smutek, 
je mi smutno moc. Smutno z toho, co vidím, z 
lidí, z příběhů, co znám. Myslím na to každou 
noc. Žádám o pomoc, ale nikdo mě neslyší. I když 
mám radost, směju se ze všech sil, nikdo mě 
neslyší. Proč? Natahuju se, chtěl bych obejmout, 
vědět, že nejsem sám. Proč já pocit samoty mám? 
Nechci! Nechci tu stát! Vím toho mnoho, chci 
tomu světu něco dát. Nemůžu. Mé kořeny jsou 
hluboko v zemi. Stojím pořád dál, sám mezi 
všemi. Mám rozhled, ale k čemu je to dobré, k 
čemu? Smutný pán prochází, ale ani jemu nemůžu 
zvednout náladu. Chci cestovat, radost rozdávat, 
zbavit se smutku, být dobrý. Tolik dobrých skutků 
bylo vykonáno, já nemůžu nic. Je mi smutno, 
nikdo mě neslyší. Mám radost, nikdo mě neslyší... 
Jsem strom.  

Vanda, st. 18C 

 Můj příběh začíná v lesní školce, kde mne 
jako malý stromek zasadily děti, když měly 
brigádu. Tam jsem byl velice spokojený a 
radostný, rostl jsem jako z vody a dařilo se mi. 
Pak ale jednoho dne přišlo přesazování. Sice jsem 
se těšil na nové kamarády a nové prostředí, ale 
zároveň jsem se bál, že nezapadnu a ostatní na mě 
budou zlí. Můj strach se naštěstí nenaplnil, ale př i 
převozu na jiné místo jsem byl zraněn. Léčba byla 
zdlouhavá a náročná, kolikrát jsem si řekl, že už 
na to nemám a vzdám to. Nakonec jsem ale vždy 
našel sílu žít a bojovat za svůj život. Nebylo to 
lehké a moc to bolelo, ale vždy jsem si řekl: Přeci  
to nevzdáš, vždyť na světě je spousta krásy a 
radosti a zahodit to - to by bylo zbabělství! A tak  
jsem se nakonec uzdravil a byl převezen na nové 
místo, kterým byla zahrada v psychiatrické 
nemocnici.  Jsem rád, že jsem tu a mohu pomáhat 
lidem, kteří to potřebují. Dávám jim svou energii 
a sílu, kterou čerpám z Matky Země. Je to mé 
poslání a jsem na sebe hrdý, že jsem všechny své 
starosti a trable překonal a mohu rozdávat radost. 

Denisa, st. 18C 
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Okurkový salát 
 Dneska vám nabízím velice jednoduchý a 
chutný salát. Inspiraci jsem získala sledováním 
pořadu o vaření Jamese Oliviera. Od té doby tento 
salát pravidelně dělám.  
 Je opravdu velice jednoduchý a v létě 
krásně osvěží. Nejvíce se ovšem hodí k asijským 
pokrmům - číně, kungpau a podobně. 
 Tak tedy - ostrouháme salátovou okurku a 
škrabkou ji pak načipsujeme podél. Vzniknou 
podlouhlé plátky, které v misce smícháme 
s dobrou sójovou omáčkou a 
necháme chvíli odležet v lednici. 
Před podáváním ještě posypeme 
černým sezamovým semínkem. 
Prosté, osvěžující a ještě k tomu 
zdravé. 
 
Suroviny: 
Salátová okurka 
Sójová omáčka 
Černé sezamové semínko 
 
 

KŘÍŽOVKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dobrou chuť! 
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Slepičí polévka pro duši 
Povídky a příběhy pro potěchu srdce 

a posílení ducha 
Jack Canfield 

Mark Victor Hansen 

 

 

 Vůbec netušil, jak to provést, neměl vizi, 

plán, nápad, v práci to na žádný profesní posun 

nevypadalo. Zkrátka si řekl, že tomu bude věřit. 

Jedna z věcí, kterou Clement Stone Jacka naučil, 

byla každý den zavřít oči a představovat si své 

cíle, jako by se už splnily. Jack na tom vnitřně 

pracoval, dokonce si vyrobil stotisícovou 

bankovku a pověsil si ji na strop. 

 Uběhl měsíc a nic přelomového se nestalo. 

Až jednoho rána si Jack uvědomil, že má 

napsanou knihu, která může být klíčem k realizaci 

jeho snu.  

 Když prodám čtyři sta výtisků po čtvrťáku, 

tak to bude sto tisíc dolarů. Netušil jsem, jak to 

provést. A pak jsem v obchodě zahlédl ten známý 

časopis Enquirer. Viděl jsem ho už milionkrát, ale 

jen jako kulisu. Z ničeho nic mě to prásklo do očí.  

Kdyby o mé knížce napsali, určitě by si ji čtyři st a 

tisíc lidí koupilo. Asi za šest týdnů jsem měl v 

New Yorku přednášku a na konci přišla jedna 

dáma, která po mně chtěla rozhovor. A víte, 

odkud byla? Ano, z Enquireru. Jack knihu vydal a 

prodej začal stoupat. 

 Knihu jsem dostala od bývalé pacientky. 

 Podtitul knížky zní: Myslete pozitivně. 

 Proto jsem ji jednoho dne vzala do ruky a 

začala číst. 

 Byla inspirativní  jak pro mě, tak i pro mé 

pacienty. Proto  jsem s ní začala pracovat i ve 

skupinách. V životě totiž existuje spousta důvodů, 

proč se cítit nešťastně, naštvaně. Většinou  to býv á 

otázka našeho přístupu, jak se na daný problém 

díváme a jak o něm přemýšlíme. 

 

 Kniha je rozdělena do tematických okruhů: 

Jak naučit milovat sám sebe, O lásce, O 

rodičovství, O překonávání překážek a další. 

Každý tento okruh obsahuje několik krátkých 

příběhů, které vedou k zamyšlení, přináší naději, 

že vše je možné změnit. 

 Začtěte se  do příběhů  o tom, že  je 

důležité radovat se z maličkostí, že každý den 

může být výjimečný.   

 

 Naučte se  jak proměnit problém v dobrou 

příležitost, jak si život zjednodušit a dát mu smys l 

a jak  se naučit vidět situaci z té lepší stránky. 

 

 Barbara De Angelis, Ph.D., autorka knihy 

Jak nepřestávat milovat řekla o knize: 

Slepičí polévka pro duši čtenáře inspiruje a 

pomáhá mu, aby se rozpomněl, které věci jsou 

v životě nejdůležitější – láska, rodina a vděčnost.  

 

   Ivana Džemlová 

Vtípky doktora Tatarka 
 
Lékař k pacientovi: „Mám pro vás trochu špatnou 

zprávu. Bojím se, že už nebudete moci pracovat.” 

„S tím si nelamte hlavu, doktore. A teď mi řekněte tu 

špatnou zprávu.” 

 

Přijde blondýnka v Německu do supermarketu a řiká: 

"Dvě tužkový baterie!" 

Prodavačka na ní nechápavě zírá a ptá se: "Wie bitte?" 

Blondýnka: "Néé, nabitý, co bych asi tak dělala s 

vybitejma?!" 

 

Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší? Postel. 
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Zemřel výtvarník 

Dušan Chládek, který 

uměl odhalovat vnitřní krásu 

krajiny 

 Dušan Chládek se 
narodil 1. října 1947 
v Prostějově. Vystudoval 

architekturu na VUT v Brně, žil a pracoval 
v Opavě. Byl členem Klubu konkretistů, sekce 
Brno. Samostatně vystavoval například ve Studiu 
MDKPB v Opavě, v Domě umění v Opavě, v 
Galerii Jiřího Jílka v Šumperku, v Galerii 
Albertovec, v Galerii Červený kostel v Hlučíně 
nebo v Galerii Cella v Opavě. 

 Dušan Chládek na archivním snímku 
Foto: Martin Klimeš 

 Dušan Chládek prožíval nenápadný život 
odehrávající se v pravidelném rytmu všedních 
dnů, někdo by určitě řekl, že jeho život byl 
obyčejný, všední či dokonce fádní. Ale Dušan 
nespoléhal na přitažlivé podněty zvenčí, neměl v 
sobě touhu užívat si všech možných viditelných 
krás tohoto světa. Jeho život neklouzal po 
povrchu, naopak byl neustálým drhnutím, stálým 
bojem o pochopení smyslu nepochopitelného běhu 
času, významu a úkolu lidského života, toho, co 
nás přesahuje. Okruh, který věděl o kvalitách jeho 
tvorby, nebyl široký. Dušan nepotřeboval, aby byl 
viděn, aby se o něm mluvilo a psalo. Žil poněkud 
stranou společenského ruchu a zájmu, přesto se o 
společnost a svět zajímal. 
 Dušanovo výtvarné dílo vychází z přírody 
a krajiny, do níž více než tři desetiletí podnikal 
své vycházky. Přírodu pozoroval ne jako turista 
nebo tradiční krajinář, ale spíše jako filozof. 

Snažil se pochopit její hlubší podstatu, zákonitost i 
a vztahy. Sledoval barevné proměny i nuance 
šedých, hnědých, zelených a černých tónů, 
poslouchal zvuky i ticho, pozoroval struktury, 
křivky a plochy, prožíval různé materiálové 
vlastnosti – kyprost či mazlavost čerstvé hlíny, 
suchost vyprahlé trávy, drsnost kůry stromů, 
lehkost a křehkost uschlého listí. 
 Poslední tři desetiletí žil Dušan sám, ale 
necítil se tak, žil vnitřně bohatým životem a stále  
si šel vlastní cestou. Působil jako by přišel mezi 
nás z jiné, lepší doby. Neznal, co znamená 
soutěživost, vzájemné poměřování a rivalizování, 
neměl ambice být slavný, mít úspěchy. Ale přál je 
těm, které podobná uznání těšila. V životě i tvorbě  
byl poctivý, tedy opravdový. Byla v něm stále 
určitá jemnost a měkkost, které dovolovaly, že se 
s Dušanem snad každý cítil dobře a přirozeně. 
 
 Z díla Dušana Chládka. 
Vzniklá čára je živá, tolik se podobá řádkování 
zbrázděného pole či ptačím stopám, každý její 
úsek je neopakovatelný, jakoby nejistý, škobrtavý, 
zadrhávaný a celek kresby působí kultivovaně, 
čistě, energicky nebo naopak zcela klidně. 

Martin Klimeš 
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I v tomto čísle našeho občasníku 
nezapomínáme na již pravidelnou rubriku, ve 
které se seznamujeme s prostředím bližších i 
vzdálenějších psychiatrických zařízení. 

Články naších kolegů vás čtenáře zaujaly a 
naše redakce bude ráda v této rubrice pokračovat, 
aby mohl vzniknout pestrý a užitečný pohled na 
problematiku zvládnutí psychických potíží v 
dalších zařízeních. 

 

O nemocnici Jihlava 
 Psychiatrická nemocnice Jihlava se 
nachází v nejmenším krajském městě, nedaleko 
jeho centra. Z doby minulé nám pak zbyl vžitý 
název „Kopeček“. Dostat se do Jihlavy na 
Kopeček znamená pro obyvatele z blízkého i 
dalekého okolí dodnes neklamnou známku 
kontaktu s psychiatrickou péčí. 

 
 Jihlava je městem s bohatou historií a 
jihlavská psychiatrie k ní patří od počátku 
dvacátého století, kdy byla 24. 5. 1902 zřízena 
pobočka brněnského ústavu, Zemský filiální ústav 
pro choromyslné v Jihlavě. 
 Ústav plnil funkci filiálky do roku 1922, 
kdy došlo k jeho úplnému osamostatnění a 
nezávislosti na Brnu. Dne 7. 3. 1922 byla 
rozhodnutím Moravskoslezského zemského úřadu 
v Brně definitivně ukončena závislost jihlavské 
léčebny na ústavu Brněnském, byl zřízený 
Moravský zemský chorobinec, který měl v tento 
den 213 nemocných, 108 mužů a 105 žen.  
Koncem roku byl stav nemocných už 276. O tyto 
nemocné pečovaly sestry řádu sv. Vincence z 
Pauli a 8 ošetřovatelů. Ředitelem ústavu byl 
jmenovaný MUDr. Arnošt Metelka. 
 Koncem dvacátých let bylo přistoupeno k 
budování nových pavilonů ústavu. Koncepci 
ústavu architektonicky navrhl prof. Ing. arch. B. 

Fuchs, významný představitel evropského 
funkcionalismu, projektantem budov a jejich 
realizací byl pověřen Ing. arch. Kožíšek. 
Budování a rozvoj ústavu zastavila 2. světová 
válka. 
 V současné době je Psychiatrická 
nemocnice Jihlava nemocnicí s celostátní 
působností, která poskytuje veškerou lůžkovou 
psychiatrickou péči (s výjimkou dětské 
psychiatrie) občanům převážně z okresů Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč, Jindřichův Hradec, Žďár nad 
Sázavou a Tábor. 
 Nemocnice disponuje 520 lůžky na 18 
odděleních šesti primariátů. 
 Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 
ha včetně přilehlé části bývalého vojenského 
areálu o rozloze 1,4 ha, který byl tehdejší léčebně  
převeden 2006. V areálu se nachází celkem 29 
budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 
kulturní dům a další provozní a technické budovy. 
Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO 
koutek s venkovní jízdárnou pro provozování 
hippoterapie. 

 
Současná péče 

 Systém péče je dozajista podobný, jako 
v jiných zařízeních podobného typu. 
 Poskytujeme akutní péči, která je 
soustředěna na třech koedukovaných přijímacích 
odděleních, kde se setkávají pacienti s různými 
problémy. 
 Velká část pacientů je po stabilizaci 
propouštěna do ambulantního léčení, část pak 
pokračuje v léčbě na lůžkách následné péče.  
Samostatně je řešena problematika závislých, 
které se věnuje primariát, kde se nachází otevřené 
oddělení s psychoterapeutickým programem pro 
motivované pacienty, také uzavřené oddělení pro 
pacienty s duální diagnózou a pacienty 
nemotivované. Součástí primariátu je také  
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oddělení pro dlouhodobě nemocné s problémy 
způsobenými návykovými látkami. 
 Gerontopsychiatričtí pacienti jsou pak 
léčeni na specializovaných odděleních 
s komplexní a intenzivní psychiatrickou a 
somatickou péčí. 
 Pacientům s lehčími afektivními, 
neurotickými a další potížemi obdobného spektra 
slouží psychoterapeuticky orientované otevřené 
oddělní. 
 Značná část lůžkové kapacity je stále ještě 
věnována pacientům v dlouhodobé péči. Mnozí 
z nich jsou lidé ve vyšším věku a práce s těmito 
pacienty je pro nás dlouhodobou výzvou. Stále je, 
bohužel, malým svátkem, pokud se podaří 
některého z pacientů propustit do odpovídající 
komunitní péče, které je v našem okolí nedostatek. 
 

Psychiatrická rehabilitace 
 Psychiatrická rehabilitace má v našem 
ústavu dlouholetou tradici vycházející z různých 
možností pracovního uplatnění pacientů ještě 
daleko předtím, než byla do pravidelné léčby 
zavedena antipsychotika a později i další druhy 
psychofarmak. Potenciál režimových a pracovních 
programů je dobře znám z historie léčby 
psychiatrických pacientů už od 18. století. 
 Dnes vnímáme psychiatrickou rehabilitaci 
jako nedílnou součást léčby. Zvláště u SMI 
diagnóz jde pak ruku v ruce s farmakoterapií, 
která má především stabilizující funkci v akutním 
stádiu nemoci a preventivní v rámci dlouhodobé 
léčby. 
 Naše nemocnice se, jako mnohé další, také 
zapojila do projektu S.U.P.R. - Vytvoření 
Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a 
jeho implementace v lůžkových zařízeních 
následné péče, který probíhal do roku 2014 do 
konce roku 2016. 
 Tato zkušenost nás posunula k využívání 
již zavedených aktivit a programů a také 
k testování dalších možností, kam psychiatrickou 
rehabilitaci posouvat. 
 Nabízíme pacientům po dobu hospitalizace 
poměrně bohatý systém terapeutických a 
aktivizačních programů. Rozdělit je mohu do čtyř 
základních oblastí:  
-  terapie a rehabilitace 
-  pracovní a činnostní terapie 
-  pohybové aktivity 
-  kulturní a volnočasové aktivity 

  
 Nabídka je pestrá a jak kvalitativně, tak i 
kvantitativně různá pro jednotlivé skupiny 
pacientů. 
 Diferenciace je velmi důležitá právě pro 
rozdílné cíle léčby a také pro to, aby odpovídala 
potřebám, schopnostem a dovednostem různých 
pacientů. 
 Pokud to kapacita dovolí, snažíme se 
vycházet vstříc i přáním a potřebám jednotlivých 
pacientů. 

 Jako příklad bych uvedl koncepci 
psychiatrické rehabilitace u pacientů s SMI 
diagnózami, především se jedná o lidi 
s psychotickým onemocněním. 
 Základním cílem v oblasti následné péče je 
doprovázet pacienta k propuštění z nemocnice. 
Někdy je tato cesta kratší, někdy delší a závisí 
především na tom, do jakého prostředí se lidé 
vracejí. 
 Po nutné době stabilizace se snažíme 
pacienty standardně zapojit do psychoedukačního 
programu a do tréninku kognitivních funkcí. 
Používáme program IPT, který jsme adaptovali 
pro podmínky lůžkové péče. Další aktivity slouží 
pro aktivizaci a jako možnost sebeuplatnění (často 
je to keramická dílna, práce se dřevem, zahrada) a 
pacient si může vybírat, popřípadě je plánuje 
společně s personálem. 
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 Již během hospitalizace dochází 
k jednoduchému mapování potřeb pacienta a 
vnitřních i vnějších zdrojů důležitých pro úspěšný 
návrat domů nebo do prostředí komunitní služby. 
 V současné době se snažíme čím dál více 
zkoumat možnosti smysluplného uplatňování 
individuálního plánování, práce v týmu a postupné 
implementace systému vycházejícího z metodiky 
CARe (Komplexní přístup v psychosociální 
rehabilitaci). 
 V dubnu bude ukončen kurz CARe, 
kterého se v našem zařízení účastní lékaři, 
psychologové a zdravotní sestry společně s kolegy 
z komunitní sféry, jmenovitě Sdružení VOR 
Jihlava.   
 Tento systém práce testujeme právě na 
oddělení následné péče, které se léčí pacienti 
s dobrým potenciálem pro návrat do běžného 
života. Dlužno podotknout, že již několik let u nás  
funguje dobrá spolupráce mezi lůžkovou a 
komunitní péčí. V každém okrese našeho kraje a 
dalších spádových oblastech jsou etablované 
komunitní služby pro duševně nemocné, což je 
skvělý základ pro spolupráci. 

  
 Zástupci všech těchto organizací se 
pravidelně účastní společných schůzek 
s personálem spádových oddělení.  
 Stalo se dobrou praxí, že pacient je často 
kontaktován pracovníky komunitní služby dlouho 
před propuštěním a konkrétní kroky k návratu 
domů se společně s pacientem plánují a 
koordinují. 
 Postupně narůstají kapacity v pobytových 
službách. I když to nejsou desítky míst, daří se 
propouštět i dlouhodobě hospitalizované pacienty. 

 
 Mohly bych se dále rozepisovat o tom, jak 
vypadá systém léčby a péče o pacienty se 
závislostí, gerontologické pacienty, dlouhodobě 
hospitalizované a podobně.  
 Pevně věřím, že v každém podobném 
zařízení se staráme o pacienty co nejlépe a 
s pochopením pro specifika jednotlivých 
diagnostických skupin. 
 Můžeme se (a často i musíme) řídit 
standardy péče a doporučenými postupy léčby, ale 
sami také dobře víme, že dobrou péči dělá 
především každodenní kontakt s personálem a 
vztah se svými terapeuty. 
 Kvalita terapeutického vztahu a schopnost 
individuálně přistupovat k potřebám našich 
pacientů je velkým úkolem pro období, které nás 
čeká.  
 Ze své praxe vím, že pacienti jsou ochotni 
prominout někdy i hraniční materiálně technické 
podmínky a omezenou nabídku programů během 
hospitalizace, pokud se cítí dobře, bezpečně a 
respektováni. 
  
Budeme-li hledat cesty, jak zlepšovat naši péči 
tímto směrem, nemůžeme se splést. 
 
 Přeji všem kolegům v Opavě hodně sil a 
optimismu v jejich práci. 
 

Mgr. Martin Šťastný 
klinický psycholog 

Vedoucí odboru klinické psychologie a 
psychiatrické rehabilitace 

 
průvodní slovo PhDr.Václav Kutnohorský 

 

Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Brněnská 455/54 
586 24 Jihlava  

telefon: 567 552 147 
email: m.stastny@pnj.cz 

www. pnj.cz 
 



       ANIMA BAND 

 

XV/35    18 

ANIMA BAND  
zatím nekončící příběh jednoho 

hudebního souboru :) 
 

Bylo nebylo...v jedné neziskové organizaci 

se sešli tři nadšenci a milovníci hudby (nejen) fol k 

a country a během chvilky zjistili, že jim to 

dohromady pěkně ladí. Slovo dalo slovo, píseň 

střídala píseň a najednou se z toho vylouplo 

„vokální a kytarové Trio“. Organizace nese 

jméno ANIMA VIVA (duše živá) a pod jejími 

křídly se členové souboru začali scházet, hrát a 

zpívat a svou činností přinášet dobrou náladu 

a potěchu srdce i duše.  

 
Zní to trochu jako pohádka, ale bylo to 

opravdu tak. Prvopočátky souboru bychom ale 

našli už v roce 2013, kdy zakladatel a „otec“ 

souboru Jan Hon, klient a pracovník Animy, 

požádal o spolupráci přímo ředitelku organizace 

Hanu Brňákovou, aby společně vystoupili na 

opavském Dni sociálních služeb, čímž byl položen 

pomyslný základní kámen souboru. V roce 2014 

došlo k onomu osudovému setkání a Trio 

v sestavě Jan Hon, Jana Poláchová, Vratislava 

Musilová (vedoucí souboru) absolvovalo celkem 

12 vystoupení, z toho čtyři na akcích přímo v 

Animě, pět v Psychiatrické nemocnici v Opavě 

(včetně hraní na tradičních Klubech), a také 

reprezentovalo Animu na Dni sociálních služeb v 

Opavě. Repertoár prozatím tvořily převzaté 

skladby z okruhu folk a country.  

Rok 2015 nebyl příliš šťastný vzhledem k 

nucené pauze způsobené zdravotními problémy 

vedoucí souboru, přesto se pár věcí podařilo, 

například vystoupit na zajímavé akci Armády 

Spásy „Noc venku“ a secvičit první vlastní píseň 

s názvem Cesty, jejíž autorkou je Jana Poláchová. 

Navíc se k souboru přidal čtvrtý člen, Lukáš 

Vojvodík, který svým kytarovým uměním výrazně 

ovlivnil hudební kvalitu prezentovaných písní. 

Zároveň se vedoucí vzhledem k množství kytar 

v souboru rozhodla zpestřit nástrojové obsazení 

přidáním bubnu djembe a dalších menších 

perkusí, které si vzala na starost. 

Roky 2016 a 2017 byly muzikálně výživné 

a bohaté na vystoupení. Na začátku tohoto období 

se definitivně ustálil název na podobě ANIMA 

BAND. Soubor zapracoval na svém repertoáru a 

kromě nových převzatých písní nacvičil další dvě 

autorské od Jany Poláchové – Básníkova věta 

a Melodie jménem Ostrava. Také se poprvé pustil 

do písně v angličtině, kterou úspěšně nazkoušel 

(„dylanovka“ Blowin‘ in the wind). Vystoupení 

byla různorodá, od akcí na domácím poli 

tréninkové kavárny v Animě až po dva výlety do 

Prahy na festival Babí léto v Bohnicích, kde se 

autorským písním BANDU dostalo výstižného 

označení „svébytný folk“.  

 ANIMA BAND již tradičně několikrát 

vystoupil v Psychiatrické nemocnici Opava, ať už 

při pravidelných prezentacích Animy v rámci 

informačních komunit, nebo na „open-air“ akcích 

v areálu PNO Klub Netradičně, Klub Venku, 

Bazar a na festivalu Cesty za oponu II. V roce 

2016 se také soubor zúčastnil Psychiatrické 

konference, kde zahrál účastníkům a měl veliký 

úspěch.  

Každé vystoupení ANIMA BANDU bylo 

pro soubor důležitou zkušeností a možností 

posunout se dále. Při účinkování na Dni sociálních 

služeb například prokázal, že je schopen zahrát i 

přes nepřízeň počasí (byl to doslova „tanec mezi 

kapkami deště“). K největším zážitkům jistě patří 

spolupráce s manželi Globovými, kteří umožnili 

BANDU vystoupit na akci „Duše v pohybu“, 

konané v říjnu 2016 ve Slezském divadle 

v Opavě, takže si členové mohli na vlastní kůži 

vyzkoušet „prkna, která znamenají svět“. No a 

samozřejmě nelze zapomenout na již zmiňovaný 

výlet do pražských Bohnic na festival Babí léto, 
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kde si BAND zahrál jak na hlavní scéně (2016), 

tak na Open Mike scéně (2017), která vyrostla na 

louce před kostelem sv. Václava. Tam BAND 

poprvé zahrál píseň Handicap s textem Vratislavy 

Musilové a hudbou Lukáše Vojvodíka, která má 

lehce punkový nádech s chytlavým refrénem „Jsi 

normální? – Asi ne!“. Netřeba říkat, že se 

v Bohnicích velmi líbila :)  

  

 A co bude dál? Rozhodně je v plánu další 

hraní, zpívání a rozdávání dobré nálady. Na konci 

roku 2016 sice z BANDU odešla Jana Poláchová, 

takže bylo třeba hledat nové nápady, výraz, písně.  

Myslím, že se to podařilo a souboru se stále daří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 začal s BANDEM zkoušet další člen, 

který zatím hraje na ukulele, ale jeho velkým 

snem je baskytara. Také se rýsuje rozšíření a 

posílení ženské části Bandu, jenom je třeba 

počkat, až nová členka odmaturuje, do té doby 

působí jako externí posila. 

 Jménem ANIMA BANDU bych tímto 

chtěla poděkovat všem příznivcům, posluchačům, 

pořadatelům akcí a samozřejmě i naší domovské 

oraganizaci ANIMA VIVA z.s. za podporu. Moc 

se těšíme, že se někdy sejdeme při společném 

posezení a zazpívání! :) 

 

Vratislava Musilová 

vedoucí ANIMA BANDU  

 

 

 

  

 
 

 Michal Vychodil 
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 V souvislosti s výročím založením PN  

Opava jsme  oslovili předsedu ZO  

(zdravotnických odborů) Bc. Stanislava Taťouna  

s žádostí o rozhovor. 

 
 
 Můžete zavzpomínat na historii odborů 

Psychiatrické nemocnice v Opavě a uvést i 

osobní zkušenosti? 
  Odbory tady fungují již dlouho. Existovaly 
jak po válce tak možná již i před válkou. S 
určitostí se to nedá říct. Zjišťoval jsem kdo 
pracoval ve funkci předsedy odborové organizace 
v minulosti.  Přede mnou byl ve funkci pan doktor 
Tomáš Plachký, který ji vykonával 20 let. 
 Před ním to byla 8 let paní vrchní Hana 
Nováková. Dále předsednictví vykonávali 
například  Leoš Adamčík nebo  Emil Machovský. 
Já jsem ve funkci od roku 2010. 
 Poprvé jsem kandidoval roku 2006, kdy 
jsem ale nebyl zvolen. Podařilo se to až na druhý 
pokus, tj o 4 roky později, kdy jsem se dostal do 
výboru, který mne následně zvolil předsedou.   
 
 Jaká je filosofie a poslání vaší práce? 
 Filosofie odborů je jednoduchá a to 
vytvořit protiváhu mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, který v porovnání se samotným 
zaměstnavatelem je vždy tím slabším. A právě 
odbory vytvářejí určitou protiváhu, kdy kontrolují,  
jestli zaměstnavatel dodržuje všechny zákony a 
předpisy vůči zaměstnancům a navíc má 
zaměstnavatel ze zákona povinnost projednat s 
odborovou organizací záměr provádět personální 
nebo organizační změny . 
 Ještě bych zmínil důraz na solidaritu. 
Solidarita je princip, který znamená sdružit do 
jedné komunity lidi, kteří mají stejný zájem a za 
jeho splněním postupují společně.  Důležitá je v ní  
vzájemná ochrana. Taková skupina má lepší 
vyjednávací pozici a větší sílu než jednotlivec. 
 
 Co se podařilo za poslední dobu změnit 

k lepšímu? 
 Důležité je hlavně to, jak lidi vnímají 
odbory- to znamená, jakým způsobem si ať už 
odboráři nebo neodboráři uvědomují činnost 
odborů, jejich funkci či význam.  Dneska si už i 
neodboráři uvědomují, že nějaké odbory jsou. 
Mají tady své pevné a nezastupitelné místo. 
 Neodboráři jsou v podstatě v ochraně 
svých zájmů pasivní. Bohužel kdyby i oni 

vstoupili do odborů, byla  by nás větší síla a naše  
slovo by získalo větší váhu. 
 Nově se nám daří využívat aktivněji Fond 
kulturních a sociálních potřeb, který má 
zaměstnavatel povinnost vytvářet a s právě tímto 
se nám daří realizovat různé benefity pro 
zaměstnance. Využíváme to, že zákon stanoví, že 
odborová organizace spolurozhoduje o čerpání 
FKSP. Hledali jsme různé nové možnosti. Ať už je 
to osobní přínos pro lidi jako např. vzdělávací 
akce, rekondiční pobyty, workshopy nebo nějaké 
vzdělávací a jazykové kurzy. Prostě chceme 
zlepšit  zaměstnaneckou kulturu,  přizpůsobit se 
jejich potřebám a také zlepšit komunikaci mezi 
jednotlivými kolegy. 

   Jaké jsou první reakce na rekondiční 

pobyty? 
  Rekondiční pobyty jsou určité 
specifikum. Na začátku byly různé názory, třeba 
že je to blbost, že to nikdo nevyužije.  Realita by la 
ale jiná a 70 rekondičních pobytů byl velice 
příjemný benefit, kdy se přesně podařilo dostat 
lidi mimo pracoviště někam, kde si odpočinou a 
dokážou navázat komunikaci mezi sebou. 
 Přihlásilo se přes 180 lidí a celkem je za 
pobyty zaplaceno 700.000,-Kč z celkového 
rozpočtu na benefity  960.000,-Kč. 
 
 Jaká je spolupráce a komunikace s 

vedením nemocnice a pracovníky? 
Tam je třeba otázku rozdělit na to, jestli se 

spolupráce a komunikace daří nebo jestli se dařila.  
Bylo období, kdy to mezi odbory a 

vedením skřípalo. Bylo velice problematické najít 
nějakou společnou řeč nějaké společné závěry. 
Byl to téměř neustálý boj. Teď v téhle chvíli ale 
máme výhodu, že si ředitel uvědomuje, že odbory 
nejsou kontraproduktivní silou, ale že je vlastně 
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potřebuje, protože v okamžiku, kdy je sociální 
smír, je schopný prezentovat i nepopulární věci 
snadněji, pokud najde při jednání s odbory 
nějakou shodu. Určitě se na 100% v názorech 
neshodneme, ale současný ředitel o věcech 
uvažuje, i když se vším co navrhneme třeba 
nesouhlasí, tak ví, že máme vlastně společný cíl. A 
to aby nemocnice fungovala, abychom si byli 
schopni udržet kvalitní, loajální a spokojené 
zaměstnance, kteří jsou pro chod nemocnice 
naprosto klíčoví. 

Navrhovali jsme například Seek days. Byl 
tam  nepřekonatelný odpor ze strany vedení a to 
jak z organizačních, tak i z ekonomických 
důvodů. Navrhnul jsem řediteli navýšení dne 
dovolené. Ale vše je teprve v řízení 
 
 Jaké jsou nejčastější témata, se kterými 

se na vás zaměstnanci obracejí? 
 Nejčastěji se setkáváme se dvěma typy 
otázek. Ta první: peníze, ty  jsou vždy na prvém 
místě. Častým tématem jsou přestávky a celkově 
pracovní podmínky. Jsou pracoviště, která s 
přestávkami z provozních důvodů nemůžou 
počítat a ne vždy je tato situace řešena zcela v 
souladu s platnými předpisy. 
 Co Vám dělá nejvíc starost a radost? 
 Starost mi dělají dvě věci. 

To, že reformní změny přinesou významné 
snížení lůžek a následné  personální změny. Byl 
bych rád, kdyby se podařilo najít řešení, které 
zohledňuje jak financování tak i personální 
stabilitu.  To se ukáže v horizontu, dejme tomu 5 
až 10 let.  Je dobře myslet trošku dopředu i o 
reformních krocích, a proto se v rámci 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
ČR účastním jednání na sekcích, kde se tato 
problematika probírá se zástupci zřizovatele. 

A taky mne trápí to, že jsem někde udělal 
chybu a nedokázal jsem si vychovat člověka, 
který by jednou nastoupil na moje místo. Zatím 
jsem nenašel a nedokázal si vychovat nástupce, tj. 
člověka, který mě dřív, nebo později ve funkci 
předsedy odborové organizace nahradí. Dávám si 
sám limit 3 volební období a mám nejvyšší čas 
objevit a hýčkat svého nástupce. Chci přesvědčit 
co nejvíc mladých lidí, aby si uvědomili, co daná 
práce obnáší. A třeba se z nich někdo chytne. 
Chtěl bych najít někoho, kdo to bude chtít jednou 
vzít místo mě, a to sám, bez toho, že bychom jej 
museli nějak složitě přesvědčovat. A chtěl bych 
požádat mladé lidi, aby šli do voleb a aby šli do 

kandidatury. 
 Ještě je jeden nedostatek, na který jsem si 
vzpomněl. Tím je neinformovanost členů.  
 Pořád přemýšlím jak zlomit nedostatek 
neinformovanosti. Ne vždycky totiž funguje šíření 
informací tak, jak by mělo a ne všichni informace 
přenesou tak, jak by měli, což je přesně, úplně a 
rychle. 
 
 Jaké jsou další radosti? 

Někdo o mně tvrdí, že jsem emočně 
plochý a tvrdí, že to je výhoda, že v mnoha 
jednáních bych jinak mohl vybuchnout. Ale já se 
dokážu i radovat z maličkostí, kterých si druzí 
nevšimnou. 

 Raduji se z každé blbosti, z každé 
maličkosti, která se povede. Měl jsem radost, že se  
80 lidí přihlásilo na jazykové kurzy, i když z toho  
ale polovina odpadla.  
 
 Slovo na závěr: Co na to rodina ? 
 Rodina se už smířila. Manželka říkala, že 
kdekoli vkročím, tak do půl roku tam dělám 
předsedu. Takže celkovou situaci berou 
s humorem a respektují to, že dělám spoustu věcí 
navíc.  
 
 Máte nějaké sny? 
 Mým snem je, že budou všichni odboráři – 
to by ale bylo ale podezřelé. 
 Za posledních 8 let byl v naší základní 
organizaci nárůst přibližně o 100 členů a to je 
nádherné. Je to něco s čím jsem nepočítal i když 
jsem si to přál. Je to ukazatel, že asi něco děláme  
dobře. 
 Spolupracujeme také s psychiatrickými 
nemocnicemi a to například se Štemberkem a 
spolupracujeme i s odboráři z Dobřan. 
 Mým přáním je, ať jsme jako odbory 
takoví, aby nám co nejvíc zaměstnanců věřilo. 
Věřilo, že jsme skutečně na jejich straně a 
všechny kroky, které děláme jsou motivovány tím, 
aby měli práci, dobře placenou práci a aby mohli 
pracovat v dobrých a bezpečných podmínkách. 
Taky doufám, že se tato důvěra projeví dalším 
nárustem členské základny odborové organizace, 
abychom byli ještě silnější ve společném postupu. 
 

www. odborypno.cz 
 
rozhovor vedly Ivona Országová a Eva Klimešová  

za odbory odpovídal Bc. Stanislav Taťoun  
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Jak funguje škola za branou 

psychiatrické nemocnice? 

( další díl rádiového seriálu o PN ) 
Základní škola při Psychiatrické nemocnici, 

Olomoucká 88, Opava 
Škola se skládá z  

o   9 tříd základní školy pro žáky 
hospitalizované v PN a žáky docházející  

o   1 integrovaná třída pro žáky SŠ a OU 
(individuální výuka)  

 Škola při PN je svou koncepcí atypickým 
zařízením, které reflektuje požadavky praxe. Je 
regionálního charakteru. Škola slouží především 
žákům hospitalizovaným na dětském oddělení PN 
a žákům docházejícím, jimž je poskytována 
ambulantní péče pedopsychiatra.  
 Do tříd ZŠ jsou integrováni žáci, kteří jsou 
vyučováni podle ŠVP pro žáky s lehkým 
mentálním postižením podle ŠVP svých 
kmenových škol. Téměř ve všech třídách ZŠ 
probíhá výuka malotřídním způsobem. Součástí 
výuky jsou předměty speciálně pedagogické péče. 
Příjmy a propuštění žáků prochází přes evidenci 
zdravotníků.  

 

 Vypadá to jako běžný přestávkový ruch na 

běžné základní škole. Dokonce tady i zvoní, ale 

pravdou je, že jsme někde úplně jinde. Jsme totiž 

za pomyslnou zdí psychiatrické nemocnice v 

Opavě. I tady mají školu, protože malí pacienti se 

léčí třeba několik týdnů nebo měsíců a do školy 

chodit musí.  

 I když formálně - legislativně - je to 

základní škola jako každá jiná, odlišností je 

spousta. Potvrdila to ředitelka této nemocniční 

školy Karla Vítková. Stačí se podívat jenom do 

rozvrhu hodin. Vedle obvyklých předmětů 

najdeme i předměty nezvyklé. 

 "Vedle obvyklých předmětů jsou nasazeny 

různé předměty, které potřebují k tomu, aby se 

stabilizovali, aby se něco napravilo. Je to třeba 

logopedie, náprava specifických poruch učení, 

jóga modifikovaná pro děti. Potom jsou to 

etopedické skupiny, skupinová práce s dětmi, 

výchova sociálních dovedností." 

 Tady v psychiatrické nemocnici je 12 tříd, 

což je zhruba 70-80 dětí, přičemž stav je 

proměnlivý. Jak často se děti střídají je závislé n a 

režimu oddělení, standartní pobyt je stanovený na 

6-8 týdnů, ale je zde i denní stacionář kam děti 

chodí buď po hospitalizaci, nebo někdy i před 

hospitalizací, kde je pobyt dlouhodobý, tzn. půl 

roku, rok, někdy i několik let. 

 Tady v této škole bohužel nemůžeme 

mluvit přímo s dětmi. Jakékoli informace o 

pacientech jsou přísně důvěrné a velmi citlivé, 

takže zveřejnit nelze vůbec nic. Představu si ale 

udělat můžeme. V jedné třídě jsou třeba děti, které  

zameškaly ohromnou spoustu hodin, děti které se 

projevovaly agresivně, s vážnými poruchami 

chování. I tyto je nutné učit a naučit. Je to někdy  

hodně těžké, přiznává zástupkyně ředitelky školy 

Helena Sůrová a dodává, že se děti nedaří pro tu 

školní práci namotivovat. Právě protože hodně 

dětí se sem vrací, některé docela pravidelně, právě  

proto že i přes počáteční zlepšení se hodně 

pacientů znova propadá až na samotné dno, mají 

tady učitelé z každé pozitivní zpětné vazby velkou 

radost. Když se zkrátka dozví, že konkrétnímu 

chlapci nebo dívce pomohli. 

 Jako příklad: Před časem odtud odešel 

jeden chlapec, který byl hospitalizovaný pro 

výrazné poruchy chování, ve škole s ním měli 

obrovské problémy. Po čase pak přišla zpětná 

vazba ze školy, že "Po návratu z léčebny je zatím 

velmi klidný, přátelský, zapojil se do života třídy . 

Má snahu si doplnit zameškanou látku, v hodinách 

spolupracuje, je komunikativní a v praktickém 

vyučování je zručný a zadanou práci vykonává 

bez problémů." To je úspěch, který vždycky 

hodně potěší. Je však důležité říct, že často po 

nějaké době pokud není upraveno i to prostředí 

kam se děti vracejí po pobytu v léčebně, tak v řadě  

případů dochází k selhání. 

 Takže i za pomyslnou zdí psychiatrické 

nemocnice najdeme školu, školní lavice, školní 

zvonek. I tady se učí matematika, ovšem ve snaze 

najít pro malé pacienty nový život. 

 

Textová forma: Pavel Gašpárek 
Autor: Mgr. Martin Knitl  
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 STANICE 1 a 2 SE PŘEDSTAVUJÍ 
 
 Zveme Vás tímto na malou exkurzi do 
toho, jakým způsobem probíhá psychoterapie na 
st. 1 a 2.  
 Ačkoliv je stanice napůl přijímací a hraje 
zde tedy důležitou roli diagnostika, probíhá na 
obou budovách také léčba a terapie pacientů a 
pacientek ve věku 18 – 67let s diagnózami 
z okruhu neuróz, lehkých a středně těžkých 
depresí, úzkostných poruch, poruch přizpůsobení 
a poruch osobnosti. Po sloučení pod jeden 
primariát se stanicí 17BC se rozšířil také okruh 
přijatých pacientů o osoby s lehčími 
psychotickými poruchami. 

 Obě stanice kladou důraz na individuální 
kontakt s pacienty. S těmi, u nichž je předepsána 
jako léčebná metoda psychoterapie, vždy probíhá 
před jejím začátkem rozhovor s psychologem.  
Na základě tohoto pohovoru následuje 
rozřazování do skupinových či individuálních 
programů, které jsou pacientům šity na míru. Na 
výběr je několik možností, které se dají vzájemně 
kombinovat dle pacientových potřeb: 
 Skupinová psychoterapie – Otevřená 
skupina, kde docházejí muži a ženy současně, je 
založená na komunikaci mezi lidmi, kteří se od 
sebe vzájemně učí a řeší osobní a interpersonální 
problémy.  
 Tato forma umožňuje pacientům rozvíjet 
svou schopnost vnímat druhé i sama sebe a lépe 
tak sám sobě i svému okolí porozumět (nedostatek 
těchto schopností často vede k nedorozumění  
a k psychickým obtížím). Délka skupinové 
psychoterapie je ohraničena 6 týdny, sezení se 
odehrávají v pracovních dnech a trvají hodinu a 
půl (vychází se z volného tématu či aktuálního 

nastavení členů skupiny, každý má možnost 
využít tento čas pro své téma).  
 3x týdně jsou skupinová sezení doplněna 
odpoledním programem ve formě arteterapie, 
psychogymnastiky a společných vycházek 
(návštěva památek ve městě, kaváren, Slezského 
muzea, Muzea patologie a ošetřovatelství, 
vycházky do přírody apod.). Součástí skupiny je 
také vedení deníku, na který členové dostávají od 
terapeutů zpětné vazby. Díky tomu mohou 
pacienti pokračovat v sebereflexi i mimo přímou 
psychoterapeutickou práci a k cenným 
uvědoměním se mohou posléze s časovým 
odstupem také vracet. 
 Individuální psychoterapie – Individuální 
sezení s psychologem, kde má pacient možnost 
vnášet svá témata a systematicky pracovat na 
problémových oblastech ve svém chování, 
prožívání, myšlení i tělesných projevech. Často 
probíhá v kombinaci s jinými formami 
psychoterapie – zejména u pacientů, kteří 
nemohou z praktických či osobních důvodů 
absolvovat 6 týdenní skupinovou formu 
psychoterapie. 
 Společné pohovory s rodinnými 
příslušníky – V případě vztahových problémů či 
rodinného nesouladu je po vzájemné domluvě 
s psychologem na stanici možné absolvovat 
společný pohovor s rodinnými příslušníky 
(partneři, manželky/manželé, rodiče apod.). Tyto 
pohovory slouží zejména k vyjasnění  
si vzájemných potřeb a očekávání. 
 Aktivační psychoterapie – Otevřené 
skupiny pro muže a ženy sloužící k celkové 
aktivizaci, sebepoznání a možnosti řešit aktuální 
potíže v bezpečném prostředí jak s odborným 
personálem, tak spolupacienty. Aktivizace probíhá 
nejen formou skupinových sezení, ale také formou 
výletů – v minulosti např. Minizoo, Muzeum 
patologie a ošetřovatelství, Slezské muzeum, 
vycházky do města apod. 
 Komunitní sezení – Pracovní dny jsou 
vždy zahájeny komunitním sezením, kde se 
setkávají pacienti s personálem a hodnotí jak dění 
na stanici, tak aktuality ve světě. 
 Autogenní trénink, skupinové imaginace 
a relaxace – Relaxační techniky a možnost jejich 
osvojení i pro domácí použití, nácvik správného 
dýchání podstatného pro zvládání úzkostných a 
panických stavů, imaginační techniky pro 
zklidnění, uvolnění a práci s myšlenkami. 
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 Kognitivní trénink – Skupinový trénink a 
procvičování mozku a jeho funkcí  (pozornost, 
dlouhodobá a krátkodobá paměť, soustředění, 
zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení 
apod), který je důležitý pro obnovu a uchování 
těchto dílčích schopností a jejich použití v běžném  
životě. 
 Edukace – Minimálně 1x týdně probíhá 
pro všechny pacienty přednáška, příp. filmová 
prezentace určitého tématu, která se často rozvine 
ve společnou diskuzi a sdílení zkušeností 
účastníků. Hlavní úlohou psychoedukace je 
poskytnout pacientům důležité informace o 
nemoci a možnostech jejího zvládání, včetně příp. 
destigmatizace.  
 Pracovní terapie – Nácvik pracovních 
návyků v podobě kovodílny, dřevodílny, 
rehabilitační dílny, arteterapie apod., kde mají 
pacienti mj. možnost sebevyjádření a prostor 
k odklonu myšlenek. 
 Léčebná výchova k soběstačnosti (LVS) 
– Intenzivní škola praktického života, kde se 
účastníci učí hospodařit a plánovat jak formou 
organizace nákupů, tak běžnými činnostmi – 
vycházkami, společnými výtvory, vařením, 
naplňováním volného času apod. Pacienti zde 
docházejí v pracovních dnech. 
 Klub – Společná zábava v podvečerních 
hodinách, které probíhá ve spolupráci se st. 17BC, 
kde mají pacienti možnost uvolnit se 
prostřednictvím tance a společného hovoru jak se 
spolupacienty, tak s propuštěnými pacienty i 
personálem stanic. Probíhá 1x za měsíc. 

 Informativní komunita – V rámci 
společných setkání, která probíhají každý týden, je  
pacientům  poskytnut prostor pro kontakt se 
zástupci široké škály organizací a služeb následné 
péče, které mohou po propuštění podpořit jejich 

opětovné zařazení do běžného života. Dochází tak 
k propojení ústavní péče s následnými 
organizacemi, které se mohou  významně podílet 
na udržitelnosti stabilizovaného stavu pacientů 
tak, aby se k hospitalizaci nemuseli uchylovat 
opakovaně. 

Psychoterapeutický tým st. 1 a 2:  
Mgr.Simona Jahodová, Mgr. Darina Blokšová, 

Mgr. Anna Kupková 
 

Zpětné vazby pacientů: 
 A závěrem zpětné vazby pacientů a 
pacientek, kteří psychoterapeutický program 
absolvovali a sepsali hodnocení jako inspiraci pro 
ty, kteří bojují s tím, zda psychoterapii vůbec 
důvěřovat a zda jí věnovat svůj čas: 
 
 „Po každodenním sezení jsem byla 
vyčerpaná, ale zároveň jsem cítila úlevu. Moc 
všem děkuji za to, že jsem je poznala a že mi dali 
nové úhly pohledu…“    J. 

 
 „Na začátku zhroucený člověk, který si 

neuvědomoval, co je to za nemoc, co ho trápí. 
Človíček, který si nevěděl rady se svými náladami 
a pocity strachu a úzkostí. Uvědomění, že 
potřebuji pomoc druhých, mě dostalo až sem. 
Řekla jsem si o pomoc a byla mi nabídnuta 
skupinová psychoterapie. 

Z počátku jsem si nebyla úplně jistá, jestli 
do této skupiny opravdu patřím. Ale pak jsem 
pochopila, že i já mám své „démony“ a celá léčba 
začala dávat smysl. Začala jsem si uvědomovat, že 
je to nemoc jako každá jiná. 

Naučila jsem se vnímat své potřeby a 
nedávat prostor svým automatickým myšlenkám, 
aby se staly mým břemenem. 

Obklopit se lidmi, které mám ráda, rozumí 
mi, a z kterých i já můžu čerpat a ne lidmi, kteří ze 
mě vysávají energii. Užívat si každé pěkné chvíle, 
která přijde, protože ne každý den bude šťastný, a 
poprat se s těmi špatnými.  

Začít říkat ne, pokud cítím, že pomoci 
druhému není v mých silách. Nejen chválit druhé, 
ale taky umět přijmout pochvalu a pochválit sám 
sebe. 

Začít se věnovat sám sobě, najít si volnou 
chvíli na své aktivity a koníčky, které mám ráda a 
na svou rodinu a přítele, protože práce je sice 
důležitou součástí mého života, ale mé potřeby 
také. Vnímat své emoce a za každou cenu je 
nedusit v sobě. Když mi bude smutno „plakat“,  



       PSYCHOTERAPIE NA ST. 1 A 2 

 

XV/35    25 

 
když budu veselá „smát se“. Být prostě sám 
sebou. Říct si o pomoc svých blízkých, když ji 
budu potřebovat a pokud to nebude v jejích silách, 
navštívit odborníka. A v neposlední řadě jsem ve 
skupině poznala lidičky, kteří se stali mými 
přáteli. Odcházím jako silnější a sebevědomější 
člověk. A za to vše vděčím vám a mockrát děkuji 
za tuto příležitost." 

R., pacientka stanice č.1 
 

  „Každá cesta má konec a začátek. To proč 
jsem zde, jsem pochopil až tady. V mém životě se 
stalo hodně dobrých i zlých věcí, které ovlivnily 
mé žití. Jsem za ně rád. Uvědomil jsem si, že jen 
já sám můžu udělat maximum pro sebe a pro mé 
blízké. Díky skupině to už chápu. Skupina má tu 
výhodu, že když porovnáte osud svůj s osudy 
ostatních, dokážete najít zlatou střední cestu pro 
sebe. Dokážete dát myšlenkám jméno a pracovat 
s nimi. Teď už nebudu ubližovat sám sobě. 
Nebudu zklamaný sám ze sebe. Je důležité jít do 
toho naplno a moc se neohlížet zpět. Jen já a má 
vůle můžou něco změnit. Skupinová terapie jen 
mou cestu usměrní v situacích, kdy nevím kudy 
kam. Teď už vím, že mně záleží na mně samém. 
To, co bylo předtím, jsem nechal za zády. Vše je o 
tom, že pokud chci, dokážu zázrak. Teď už jsem 
šťastný a spokojený sám se sebou.“ 

   K., pacient stanice č.2 
       
  „Skupina? Děkuji, nemám zájem, říkal 
jsem hned od samého začátku. Jsem tu sám za 
sebe a vždy jsem si řešil své problémy sám, tak 
k čemu by mi bylo se otevírat cizím lidem?  Čas 
ale plynul a já nebyl stále fit. Polevil jsem tedy ze 
své paličatosti a upsal jsem se do skupiny.  Přeci 
jen každodenní práce na sobě pod dohledem dvou 
psycholožek je určitě víc, než když v tom člověk 
tápe sám, no ne?   
  První sezení nic moc nepřineslo. 
Představení sebe sama, pochopení pravidel 
skupiny a první otevření se kolektivu. Nedělalo mi 
to problém říct svůj příběh, protože to byla 
uzavřená skupina a věděl jsem, že co se tu řekne, 
v té místnosti také zůstane.  Jenže stále to neřeši lo 
můj problém a nic se vlastně nezměnilo.  Přišlo mi 
to trošku uhozené.  Kreslení či psychogymnastika? 
Co to s tím má vůbec společného?    
 Postupem času se však list začal obracet. 
Vnímal jsem příběhy ostatních a zanechávalo to 
ve mně určité pocity, které mi byly doposud  

 
neznámé.  Všechno to do sebe začalo zapadat a 
mě se dařilo odbourávat bariéry, které mne tížily 
a tahaly mne stále k zemi.  Byl to stále běh na 
dlouhou trať, ale den ode dne mi bylo lépe a lépe, 
což mě nabíjelo energií a dodávalo mi to úsměv 
na tváři. 
  Cením si té zkušenosti být součástí 
skupinové terapie, protože v reálném životě je to 
velice obtížné být obklopen lidmi, kteří vám 
naslouchají, soucítí s vámi a jsou k vám otevření a  
upřímní.“ 

O., pacient stanice č.2 
 

   
 „Jmenuji se J. a je mi 54 let. Chtěl bych 
trochu popsat léčbu mojeho psychického stavu. 
Jsem na otevřeném oddělení stanice č.2. Trpím 
periodickou depresivní poruchou na bázi poruchy 
osobnosti. Než začnu, tak chci poděkovat 
sestřičkám, doktorce a zvláště slečně psycholožce 
Mgr. Simoně Jahodové.  
 Má léčba probíhala tak, že jako jinde den 
začne rozcvičkou, pak následují další denní 
rituály, snídaně a tak dále. Není to léčba jen o 
lécích, ale také o tom, že jsem byl zařazen do 
rehabilitační pracovní terapie a pak do aktivační 
psychoterapie a kognitivního tréninku, kde nás je 
více. V kognitivním tréninku se hlavně pracuje na 
procvičení paměti, v aktivační psychoterapii se 
pak můžeme svěřit, jak se cítíme. Můžeme to 
rozebrat, poslechnout si rady jak s tím bojovat, 
vyslechnout si spolupacienty, jak kdo reaguje na 
ten či onen problém. Je to pozitivní aktivace. 
Panuje tam strašně dobrá nálada. Jsem rád, že to 
všechno je velice příjemné a milé.“ 

 J., pacient stanice č.2 
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Jana Valíková 
 

Splní se mi mé nejvroucnější 
přání 

toužím po tvé hluboké lásce. 
ty mne však odmítáš 

tak proč mě nemiluješ? 
 

Tebe mi nikdo jiný nenahradí, 
tak proč mi tolik chybíš? 

 
Dřív jídlo chutnalo, 

teď mám oči pro pláč. 
 

Vím, že nejsme z cukru, 
ale já stonám z vděku tvého. 

 
Svůj nepokoj vnímám dobře, 

asi ani nevěříš, 
že by se nám spolu dařilo 

 
snad mě zachrání příroda 
v ní naleznu klid a mír. 

 

Jana Valíková 

Být šťastná 

Lucie Lipusová 

Být šťastná, chci být 
a plout si nad zemí vzducholodí 
a vědět konečně, jak to v životě 

chodí. 
Být šťastná, chci být 

a dát životu šanci 
a hodit si duhovou mincí. 

Prosím Tě ty nahoře, už mě 
vyslyš, 

mé volání a tajná přání. 
Být šťastná, chci být, 

bez bolesti a drancování duše, 
pak vystřelím si z kuše. 

Maminko, tatínku, odejděte, 
nechci již nadále těžko 

vzpomínat. 
Honzíčku nech mě jít, musím jít 

dál. 
Brácho, chovej se ke mě slušně 

a ne tak výbušně. 
Být šťastná, chci být 

a netrpět nedostatkem lásky 
a lásku jen rozdávat, 

sny pochopit a slunce pojímat. 
Žít s někým, kdo nás má nahoře 

rád. 

Cesta klikatá 

Lucie Lipusová 

Cestu klikatou jdu a strašně u 
toho řvu. 

Řvu na celé kolo, kde je moje 
molo. 

Kde je můj záchranný kruh, 
všude na mě sedá plno 

obtížných much. 
Jak je setřást, snad jednu po 

druhé. 
Kýžený výsledek z toho bude. 
Musím odvalovat kámen po 

kameni. 
Ó, nad tou propastí nic není. 

Postavím si lanový žebřík 
a přibiju pořádný hřebík na obě 

strany, 
ať můžu projít bez zábrany. 

Ať v rukách nemám stále berle, 
kterými se podpírám, podpíráš. 

Ať můžu jít sama a ty sám. 
Sami nevyšlapanou cestou. 
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 Z profesionálního herce se stal neškolený, 

nicméně pořádně zanícený malíř a grafik. To je 

osud někdejšího oblíbeného herce Komorní scény 

Aréna Michala Moučky. „Je to paradox. 

Vystudoval jsem herectví na konzervatoři i na 

DAMU, takže mám dvě herecké školy, přesto 

nemůžu hrát. Lékaři mi detekovali úzkostný třes,“ 

říká Michal Moučka. 

 

 Zde vám chceme přiblížit tvorbu tohoto 

malíře a grafika. 
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 V PN Opava se otevřelo nové zařízení 

Služba následné péče. Požádala jsem o 

rozhovor vedoucí zařízení Mgr. Lenku Kuncovou 

a zdravotně  - sociální pracovnicí zařízení Hanku 

Konopkovou, DiS. 
 
• Můžete nám popsat, jak si klienty zvykli na 

novou službu? 
 Příjemné je zjištění, že se klienti hezky 
zadaptovali na nové prostředí SNP i na novou 
životní situaci.  Učí se sami rozhodovat a 
plánovat si svůj život. Také docházejí na 
aktivity do ostatních sociálních služeb 
v Opavě. Podpora je individuální, každý klient 
dělá různé velké (po)kroky. Někteří už jsou 
natolik šikovní, že si začínají své osobní věci 
vyřizovat sami s velice nízkou podpory 
pracovníků SNP.  

• Jaké jsou nedostatky? 
 Bohužel většina klientů jsou kuřáci a zatím 
ještě nemají pevně daný koutek venku, kde by 
mohli kouřit. Zatím kouří venku před vchodem, 
ale kouř postupuje do horních oken ostatním 
nájemníkům a to se jim moc nelíbí. Ale už tuto 
situaci řešíme a do blízké budoucnosti budeme 
mít altánek. 

 

• Co byste doporučila novým zájemcům? 
 Pokud mají pacienti zájem využívat SNP 
PNO, je nejlepší, aby se přišli za námi podívat 
a popovídat. Rádi se jim budeme věnovat a 
předáme jim všechny informace o naší službě. 
Informace o naši službě jsou schopny předat i 
sociální pracovnice z lůžkové části nemocnice. 
 A pokud zájemce naše služba osloví a 
odpovídá jejich potřebám a představám, podají 
žádost, kterou se budeme snažit co nejdříve 
vyřídit. 

 
• Co nového připravujete? 

 Díky příchodu jara se připravujeme s 
klienty na práci na zahrádce, kterou máme 
k dispozici u domu. S klienty máme v plánu 
založit záhonky jak se zeleninou a bylinkami, 
tak s okrasnými květinami.  

 
• Může se stát, že přijetí klienta odmítnete? 

 Ano, může se stát, že klienta odmítneme, 
pokud nebude spadat do cílové skupiny, a nebo 
se nám nepodaří sladit očekávání zájemce 
s posláním naší služby.  

 
• Kolikatičlenný tým pracuje?  

Je nás šest. Čtyři pracovníci v sociálních 
službách: Alice Bachmanová, Pavla Lusková, 
Mgr. Boryana Yordanova, Ing, Mgr. Jaroslav 
Černý, jedna zdravotně - sociální pracovnice 
Hana Konopková, DiS. a vedoucí Mgr. Lenka 
Kuncová. Na zkrácený úvazek pracuje ještě 
paní uklízečka a finanční referentka. 

 
• Funguje spolupráce s psychiatr.ambulancí? 

 Ano skvěle. Pokud nám není něco jasné, 
nebo si potřebujeme něco ověřit, vždy nám 
lékaři vyjdou vstříc. Právě v této „přechodové“ 
službě vnímám možnost a dostupnost 
konzultace s odborníkem jako velmi 
přínosnou.    
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 V rámci rozhovoru jsem rovněž oslovila 

klienty daného zařízení a položila jim pár otázek 

 
� Jak hodnotíte změnu ve Vašem životě? 

� Jsem klidnější, vyrovnanější,samostatnější. 
� Pozitivně, Harmonie. 
� Je tady klid, ticho. 
� Srovnávám se se změnou dlouho.  
� Změnu hodnotím tak, že mě vzali do 

následného bydlení a pomáhají mi sehnat 
samostatné bydlení.  

� Pozitivně a nejsem sama na pokoji. 
� Změnu v mém životě hodnotím kladně. 

Podařilo se mi urovnat vztah s otcem a 
celkově s rodinou. A s pomocí následné 
péče jsem sehnal práci na zahradě 
(chráněné dílny).  
 

� Co se Vám líbí nebo naopak nelíbí na 

zařízení? 
� Mám to tu rád. 
� Mám to tu jako doma. 
� Dobrý pocit. 
� Zařízený pokoj, televize, ranní schůzky, 

přístup personálu, jsem spokojena.  
� Líbí se mi sociální podpora. 
� Je k dispozici přechodové bydlení, z PNO 

bych se neměla kam vrátit. 
� Na zařízení se mi líbí vstřícnost pomáhat 

klientům a to se vším. Je to dobré zařízení 
a pomoc do běžného života.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Chtěla bych poděkovat za rozhovor  a 
popřát zařízení hodně dalších úspěchů v jejich 
obtížné práci. 

Mgr. Simona Slaná 

zdravotně sociální pracovnice 

 
 

SUDOKU 

 
 Návod na řešení Sudoku: Cílem hry 

je doplnit chybějící čísla 1 až 9 tak, 
aby platilo, že v každém řádku, v 
každém sloupci a v každém z devíti 
čtverců byla použita vždy všechna 
čísla 1 až 9, ovšem každé číslo jen 
jednou. 
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 Jmenuji se Michal Vychodil a rád bych s 

Vámi sdílel tento příběh. Můžete si o něm myslet, 

co chcete, jak ostatně o všem okolo nás. 

 
 Jsem člověkem, který prodělal 
komplikované psychiatrické onemocnění. V 
nemoci jsem žil přes 14 let. Je zbytečné hledat 
viníka, protože jich mohlo být několik, včetně 
osudu. 
 Onemocněl jsem v 17ti letech. Bylo to na 
střední škole. Má nemoc tehdy byla silně 
stigmatizovaná 
(odsuzovaná) a prakticky 
mě vyloučila ze školního 
společenského života. Kdo 
se mnou mluvil, používal 
buď přezdívku Záchod nebo 
po mě „jen“ něco chtěl. 
 Začal jsem utíkat do 
imaginárního života. 
Společenské večírky na 
pokraji společnosti, alkohol, 
drogy. A samozřejmě 
postupující nemoc, o níž 
jsem tenkrát ještě nevěděl. 
Myslel jsem si, že jsem 
výjimečný, ale byl jsem 
nemocný. Čím dál víc. 
 V 21ti letech jsem 
byl poprvé hospitalizován. 
V atace jsem fyzicky napadl 
rodiče a chtěl jsem sáhnout 
po noži. Už tehdy jsem měl 
hlasy a halucinace 
(současná psychiatrie 
považuje hlasy za druh halucinací, ale z vlastní 
zkušenosti vím, že schizofrenie je „rozštěp mysli“ 
na dvě části, ta jedna jste zdravé VY a druhá 
nemocné VY. Ta nemocná na tu zdravou mluví, 
nadává, přikazuje, zakazuje a čím dál více získává 
kontrolu. Někdy získá úplnou moc nad člověkem 
a člověk pak nedělá nic jiného, než jen plní, co mu 
ty „hlasy“ řeknou. I to jsem zažil). 
 Hospitalizací bylo do r. 2017 celkem 6, z 
toho 5x jsem dostal sérii ECT. Nikdy mi 
nepomohly, až naposledy. Tehdy, už na 
rehabilitačním oddělení jsem si totiž všiml, že 
jsem nabyl jednu důležitou vlastnost. Začal jsem 
se učit. 
 Po propuštění jsem prošel sérií 
psychiatrických a psychologických vyšetření, byly 

mi nasazovány různé léky, ale stále jsem se učil a 
rozvíjel. Začal jsem psát, číst, studovat, malovat, 
kreslit, prostě jsem chtěl tu špínu, ve které jsem žil 
tak dlouho, vykřičet do světa a zároveň upozornit 
na to, že někteří lidé mají tento problém a 
nedokážou si pomoci. 
 Nedávno jsem si všiml, že se mi vrátilo 
logické myšlení (které je nemocí narušeno). Zjistil 
jsem to tak, že mi zase šly počty, stará láska ze 
základní školy. 
 Rozhodl jsem se pracovat na sobě dál a na 
sobě pracuji dodnes. Každý má tu sílu. Je třeba si 

uvědomit podstatnou věc. 
Pokud se neučíte, 
nebudete „tady a teď“. 
Pokud se neučíte, a to je 
nejdůležitější, mozek se 
„nenaučí“ bránit 

opětovnému 
onemocnění. 
 Na léčebně, když 
mě v r. 2017 propouštěli 
do ambulantní péče, mi 
řekli, že možná léky 
budu brát do konce 
života. Teď vím, že to 
tak být nemusí. Ano, 
mám strach, že se nemoc 
vrátí, když je vysadím, o 
to hůře by bylo, kdybych 
si je vysadil sám. 
Můžeme být rádi, že 
žijeme v moderní době a 
léky vůbec existují a 
nezavírají nás do klecí. 
 Doufám, že Vám 

můj příběh něco předal. Možná jste se v něm 
našli. Chtěl jsem v něm poukázat na několik chyb, 
kterých se nemocný člověk může dopustit, a 
předat pár postřehů jak by se úspěšná léčba měla 
vyvíjet. A pokud si na sobě všimnete, že se učíte, 
je to důvod k radosti. Jste z toho napůl venku. 
 Politici dohánějí západní Evropu, volíme 
prezidenta a čekají nás (snad) světlé zítřky. Buďte 
rádi, že jste naživu. Život je ten nejkrásnější dar, 
jaký můžete dostat. A je to taky ten nejkrásnější 
dar, který můžete zasvětit pomoci druhým. Sami 
určitě nejlépe víte, jak ho využít. 
 Je totiž Váš. 
 

text, kresba: Michal Vychodil. 
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