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 Nejen 130 let má letos PNO, ale rok 2019 
provází i období změn v péči o duševně nemocné. 
Jsme si vědomi, že jde o proces, který je 
dlouhodobý a mnohdy méně přehledný i pro 
odbornou veřejnost. Rozhodli jsme se proto v 
Poslovi nabídnout prostor pro rekapitulaci, 
zpřehlednění změn, postupů, služeb.. Už v době 
uzávěrky  přicházely informace o 
nových aktivitách, tak nemáme ambice zastřešit 
vše, ale i tak věříme, že má smysl situaci popsat, 
nabídnout úvahy k dalším směrům. 
 Posel určitě nabídne i stálé rubriky a novou 
tvorbu autorů. 
 130 let PNO je  výrazným mezníkem v 
historii nemocnice, a tak celý rok provází  
nemocnici mnoho akcí. V první půlce roku to bylo 
promítání dokumentu Na tělo od pana profesora 
Štreita i s jeho osobní účastí a 
diskuzí. Nemocnici rozradostnil a rozjasnil v 
červnu CIRKUS PACIENTO s mnohými 
doprovodnými workshopy. Nyní v době chystání 
Posla se připravuje výstava prací v Domě umění s 
názvem PEL MEL, jejíž ilustrace budou 
doprovázet dnešní číslo Posla a lákat na návštěvu 
zářijové výstavy. Přednáška pana profesora 
Hőschla a celodenní koncertní vystoupení 
pod širým nebem Pod platanem fest láká na 
bohatý repertoár s pomocí Národního 
moravskoslezského divadla, SMO a následných 
organizací. To  zakončí a rozezpívá dokonce 
David Stýpka.  .      
 Prostě veselo až milo a tak to má 
být, protože DOKUD SE ZPÍVÁ, JEŠTÉ SE 
NEUMŘELO.. 
 Za redakční radu  
 

 Ivona Országová         

 

 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

 

 

Obrazy použité v tomto čísle můžete shlédnout 

na výstavě PEL MEL v Domě umění Opava, 

od září do 4. listopadu 2019. 
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Za Ministerstvo zdravotnictví ČR se nám ke 
změnám v psychiatrické péči o duševně nemocné 
vyjádřila Ing. Lenka Holková, regionální 
konzultant pro Moravskoslezský kraj. 

 

Reforma psychiatrické péče  

projekt Deinstitucionalizace 
 Změny v systému péče o duševní zdraví  
 Když mluvíme o reformě psychiatrické 
péče, tak nemyslíme jen změny v psychiatrii. 
Usilujeme o změny týkající se celého systému 
podpory lidí s duševním onemocněním a jejich 
blízké tak, aby se jednalo o komplexní propojený 
systém. Velkou změnou je přesun podpory do 
přirozeného prostředí, respektive co nejblíže 
přirozenému prostředí, vytváření možností řešit 
potíže přímo tam, kde je jejich původ. Důležitý je 
rozvoj jak ve zdravotní tak v sociální oblasti. 
 Novým prvkem v péči v oblasti duševního 
zdraví jsou centra duševního zdraví. Centra 
duševního zdraví jsou multidisciplinární týmy, 
jejichž členové jsou jak zdravotničtí pracovníci, 
tak pracovníci sociální služby. Práce členů těchto 
týmů spočívá především v poskytování flexibilní, 
individualizované služby lidem s vážným 
duševním onemocněním co nejblíže jejich 
přirozenému prostředí. Členy týmu jsou také tzv. 
peer konzultanti - lidé se zkušeností s duševní 
nemocí, kteří také pomáhají klientům 
multidisciplinárních týmů při jejich cestě k 
zotavení.  
 První centrum duševního zdraví v našem 
kraji působí na Opavsku. Jedná se o spolupráci 
organizace Fokus Opava a Psychiatrické 
nemocnice v Opavě. Další centrum duševního 
zdraví se připravuje ve Frýdku-Místku 
(spolupráce Charity Frýdek-Místek a Nemocnice 
ve Frýdku-Místku) a v Ostravě (spolupráce 
Asociace Trigon a Městské nemocnice Ostrava). 
Další multidisciplinární terénní tým začal 
v polovině letošního roku působit v Třinci pod 
Slezskou diakonií. V Karviné spolupracuje 
zdravotnické zařízení MAYFAIR se sociální 
službou Slezské diakonie, nicméně zdravotníci 
vzhledem k nedostatku kapacit ještě nevyjíždějí 
přímo za klientem do jeho přirozeného prostředí. 
Další multidisciplinární týmy chceme rozvíjet při 
již existujících sociálních službách „sociální 
rehabilitace“.  
 Usilujeme o to, aby multidisciplinární 
týmy vznikaly a postupně se rozvíjely rovnoměrně 

po celém kraji. Centrum duševního zdraví by 
mělo působit v každém spádovém území 60 tis. – 
140 tis. obyvatel. Na Moravskoslezský kraj tedy 
vychází 11 – 12 takových týmů.  
 Vedle multidisciplinárních týmů je 
potřebné rozšiřovat akutní lůžkovou péči. 
Navýšení kapacity je plánováno ve Fakultní 
nemocnici Ostrava o 44 lůžek a v Nemocnici 
s poliklinikou Havířov o 18 lůžek.  Důležitým 
článkem v systému péče o duševní zdraví jsou 
sociální pobytové služby např. formou chráněného 
bydlení pro intenzivní aktivizační podporu. Pro 
rozvoj této služby se vyžaduje dlouhodobější 
plánování, neboť je nutné nalézt vhodné prostory. 
Velkým tématem v rámci změn systému péče o 
duševní zdraví je cenově dostupné bydlení a 
adekvátní podpora v oblasti bydlení. 
 Procesem změn prochází i přístup 
k samotné léčbě/zotavení. Kam chceme směřovat, 
ukazuje následující tabulka. 

Zdroj: Podpora zavedení multidisciplinárního přístu pu k 

duševně nemocným (metodická příručka). 

Ing. Lenka Holková 

V současnosti převažuje… Kam směřujeme.. 
Orientace na kontrolu symptomů Orientace na silné s tránky 

klienta a jejich posilování 

Silná víra v účinek psychofarmak Celostní přístup ( bio-

psycho-sociální) 

Orientace na kontrolu 

nebezpečného chování  

Chování je vnímáno 

v širším kontextu a 

souvislostech. Jde více o 

podporu pozitivních 

vzorců chování nežli o 

kontrolu. 

Kultura vyhýbání se rizikům Připravenost k přijímán í 

řešení, která mají jistá 

rizika, ale otvírají i možná 

řešení a nabývání 

zkušenosti 

Přesvědčení, že klienti nejsou 

v akutním stavu (při hospitalizaci) 

zodpovědní za své anti sociální 

chování. Pracovníci se vnímají jako 

ti, kdo jsou zodpovědní za chování 

klientů.  

Přesvědčení, že klient je 

v každé situaci 

zodpovědný za své 

chování, a tedy měl by být 

konfrontován i s jeho 

důsledky. 

Rutinní postupy určující kde, kdy, 

co. 

Pružnost v tom, kdy a kde 

je klientovi pomoc 

poskytovaná. 

Hierarchické, autoritativní 

rozhodování 

Sdílené rozhodování a 

zapojování klientů 

Víra v to, že klienti s výraznou 

symptomatologií mají být  léčení 

v nemocničním prostředí. 

Symptomy ne nezbytně 

určují, kde má být pomoc 

poskytnuta 
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Změny v PNO 
 Psychiatrická péče v ČR je ve fázi 
výrazných změn, jak v oblasti samotné péče o 
pacienty, tak v její organizaci v rámci zdravotních  
služeb. Tyto změny se týkají rovněž naší 
nemocnice. Probíhá transformační proces, do 
kterého jsou zainteresovaní i naši zaměstnanci a je  
koordinován přímo Ministerstvem zdravotnictví.  
S těmito transformačními kroky souvisí i činnost 
Centra duševního zdraví, které sídlí na ulici 
Ostrožné a poskytuje terénní péči v součinnosti se 
sociální službou Fokus. Cílem je práce s klientem 
v jeho přirozeném prostředí a minimalizace 
nutných hospitalizací. CDZ aktuálně pracuje 
s vážnými nemocemi označovanými jako SMI – 
nejčastěji se jedná o onemocnění schizofrenního 
okruhu a těžké afektivní poruchy.  

 Zřizovatelem je vyvíjen tlak na zvýšení 
kvality péče o duševně nemocné napříč 
poskytovateli psychiatrických služeb. Je snaha o 
omezení stigmatizace nemoci, kdy nálepka 
hospitalizace v psychiatrickém zařízení by neměla 
daného člověka negativně limitovat v dalším 
osobním i profesním životě, což se nyní vždy 
neděje. V této oblasti je důležitá osvěta a edukace , 
kdy by byla široká veřejnost seznamována 
s aktivitami, nefarmakologickými léčebnými 
postupy i následnou psychosociální rehabilitaci 
pacientů. Péče o pacienta by měla být provázána 
na všech úrovních, jak zdravotní, sociální i dalšíc h 
návazných služeb tak, aby došlo nejen k vymizení  

 
příznaku nemoci, ale aby došlo k celkovému 
zotavení a postupnému zařazení zpět do 
normálního života a běžného fungování. Tato 
filozofie je obsažena v metodice CARe – podpora 
zotavení a začlenění, ve které školíme i naše 
zaměstnance. 
 Máme rovněž ambici oficiálně vykonávat 
akutní psychiatrickou péči pro pacienty z regionu, 
kterou de facto provádíme i nyní. Úspěšně jsme 
prošli výběrovým řízením na tento typ služby. 
Výraznou změnou by bylo vykazování vlastní 
činnosti, která není prováděna paušální platbou za 
lůžkoden, ale je vykazována poměrně složitým 
způsobem platbou za diagnózu DRG. V našich 
podmínkách je limitujícím faktorem personální 
vybavení. Pokud budeme splňovat všechny 
náležité předpoklady, akutní lůžkovou péči 
bychom zahájili v lednu 2020. 

 Se zkvalitněním péče 
pro pacienty, ale i se 
zkvalitněním pracovního 
prostoru pro zaměstnance, 
souvisí rekonstrukce pavilónů. 
Probíhá rekonstrukce dětského 
oddělení, staví se nová terasa 
pro pacienty 11.B.  
 Výše uvedená akutní 
péče by měla probíhat na nově 
zrekonstruovaném pavilónu 19, 
kde by byly příjmové stanice 
pro akutní příjem žen a mužů.  
 Ponese to v sobě určité 
komplikace s nutnosti nového 
organizačního členění 
jednotlivých pavilónů, kdy 
bude nutné stěhovat některé 
stanice do jiných objektů, což 
bude přechodně znamenat 

zvýšení dyskomfortu pro všechny, ale následné 
benefity budou mnohem vyšší. Zjednoduší se, 
zefektivní se a zkvalitní se péče o pacienty a 
zaměstnaci budou pracovat v nově 
zrekonstruovaných prostorech. 
 Úkolů, které stojí před PNO je mnoho, 
určitě se nepovede uskutečnit vše přesně podle 
našich představ, ale pevně věříme, že společně se 
všemi zaměstnanci PN na všech úrovních se 
podaří realizovat maximum našich plánů ke 
spokojenosti jak pacientů, tak personálu.  
 

MUDr. David Besta, náměstek PN  

Milan Farný  
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SEZNAM NÁSLEDNÝCH 

ORGANIZACÍ 
 
Slezská diakonie RÚT Bohumín  
Náměstí Svobody 7, Bohumín - Starý Bohumín 
Mgr. Petra Litvanová 
731 194 012 
rut.bo@slezskadiakonie.cz  
sociální rehabilitace 
Forma: ambulantní - terénní  
Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice 
Posláním služby sociální rehabilitace je 
podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a 
duševním onemocněním, v oblastech bydlení, 
získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného 
času, zdraví a mezilidských vztahů. 
 
Slezská diakonie RÚT Bruntál 
Kavalcova 7, Bruntál  
Bc. Lenka Hrabáčková, DiS. 
734 417 007 
rut.br.vs@slezskadiakonie.cz, rut.br@sdk.cz 
sociální rehabilitace 
Forma: ambulantní - terénní  
Bruntál a okolní obce  
Posláním služby sociální rehabilitace je 
podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a 
duševním onemocněním, v oblastech bydlení, 
získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného 
času, zdraví a mezilidských vztahů. 
 
Slezská diakonie RÚT Český Těšín 
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín 
Bc. Kateřina Klusová 
733 142 408 
 rut.sp@slezskadiakonie.cz  
sociální rehabilitace 
Forma: ambulantní - terénní  
Český Těšín, Chotěbuz  
Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, 
aby se zapojili do všech oblastí života společnosti  
a rozvíjeli se. Dále usilujeme o to, aby společnost  
byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná. 
 
Charita Frýdek – Místek ZOOM 
Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Dominika Jonáková,vedoucí střediska, 
sociální pracovník 
732 449 204 
zoom@charitafm.cz 
Sociální rehabilitace  
 Forma: ambulantní - terénní  

 Frýdek-Místek a okolí do 10-ti km 
Služba ZOOM je určena osobám s duševním 
onemocněním, které se ocitnou v tíživé životní 
situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. 
Služba je poskytována klientům od 18 let věku. 
Terénní forma je poskytována ve Frýdku-Místku a 
v okruhu 10 km od něj. 
 
Slezská diakonie RÚT Frýdek-Místek 
tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek 
Mgr. Veronika Mišutová 
734 510 157 
psb.fm@slezskadiakonie.cz, 
rut.fm@slezskadiakonie.cz 
Forma: ambulantní - pobytová  
Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, 
aby se zapojili do všech oblastí života společnosti  
a rozvíjeli se. Dále usilujeme o to, aby společnost  
byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná. 
Frýdek-Místek, Baška, Brušperk, Bruzovice, 
Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní 
Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní 
Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, 
Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní 
Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, 
Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, 
Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. 
 
NOE  Frýdek-Místek 
tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek 
Mgr. Veronika Mišutová 
734 510 157 
psb.fm@slezskadiakonie.cz 
Forma: terénní 
Frýdek-Místek a okolí - zejména Baška, Palkovice 
(dojezd 30 min z autobusového nebo vlakového 
nádraží F-M) 
podpora samostatného bydlení   
Služba poskytuje podporu lidem s mentálním 
postižením a chronickým duševním 
onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve 
vlastní domácnosti a potřebují podporu ve 
zvládání běžných záležitostí spojených se 
samostatným životem. 
 
VIDA centrum Jeseník 
Lipovská 1177/24, 790 01 
Jeseník 
P.Poch, p.Sedláčková 
Tel: 775/585155 
sedlackova@vidacentrum.cz  
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jesenik@vidacentrum.cz  
Vedeme poradenské centrum pro oblast duševního 
zdraví a nemoci. Nabízíme kontakt klientům, kteří 
odejdou z péče, přeruší léčbu a obtížně 
komunikují s profesionály. Poskytujeme sociální 
poradenství, poradenství na základě vlastní 
zkušenosti s nemocí, dluhové poradenství 
ambulantně i v terénu. 
 
Zahrada 2000 Jeseník 
Na Mýtince 32, doručovací adresa: Lipovská 1177 
Bc.Havelka Pavel, Němcová Lada 
Tel: 775/492334 
 d.chladkova@zahrada2000.cz        
info@zahrada2000.cz  
Sociálně rehabilitační centrum 
Forma: ambulantní - terénní  
multidisciplinární terénní tým  
Kromě  registrovaných sociálních služeb sociální 
rehabilitace a sociálně terapeutické dílny  pro 
osoby s duševním onemocněním nabízíme 
možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se 
zdravotním postižením zahrnující odbornou 
přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové 
poradenství a podporu zaměstnávání na 
chráněném, podporovaném i volném trhu práce 
 
Slezská diakonie RÚT  Karviná 
Komenského 611/11, Karviná 
Bc. Iveta Koždoňová, DiS. 
734 681 565 
sociální rehabilitace 
rut.karvina@slezskadiakonie.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
Terénně působíme v Karviné, Orlové a v 
přilehlých obcích (Dětmarovice, Stonava, 
Petrovice u Karviné, Petřvald, Doubrava). 
Posláním služby RÚT Karviná, sociální 
rehabilitace je podporovat dospělé lidi s duševním 
onemocněním získat, udržet si a rozvíjet 
dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, 
v zaměstnání, ve vzdělávání se, v rodinných a 
společenských vztazích, při trávení volného času, 
při využívání dostupných služeb. 
 
NOE Karviná  
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná-Fryštát  
Iveta Kuczerová  
604 642 991  
noe.ka@slezskadiakonie.cz  
Forma: terénní  
podpora samostatného bydlení   

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 
poskytuje pomoc lidem s duševním, mentálním, a 
kombinovaných postižením tak, aby byli schopni 
žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli 
samostatně péči o sebe sama. 
 
Slezská diakonie -RÚT Krnov 
Hlubčická 8, 704 01 Krnov 
Mgr. Miroslav Hodina 
731 128 448 
rut.kr.sp@slezskadiakonie.cz, rut.kr@sdk.cz 
Sociální rehabilitace 
Forma: ambulantní - terénní  
Krnov a okolí 
Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme 
podporu dospělým lidem s mentálním postižením 
a duševním onemocněním při individuálním 
nácviku. Snažíme se udržet a rozvíjet jejich 
dovedností a učíme je samostatnosti 
 
NOE-Krnov 
Hlubčická 8, 704 01 Krnov 
Renáta Skulinová 
736 518 963 
r.skulinova@slezskadiakonie.cz 
podpora samostaného bydlení 
Forma: ambulantní - terénní  
Krnov, Bruntál, Nová Véska, Město Albrechtice 
Podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc 
lidem s duševním, mentálním, a kombinovaných 
postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat 
se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o 
sebe sama. 
 
Slezská diakonie RÚT Nový Jičín 
Sokolovská 9, 741 01  Nový Jičín 
Bc. Vít Raška 
739 525 375 
v.raska@slezskadiakonie.cz, - g.lhotska@sdk.cz 
 sociální rehabilitace  
Forma: ambulantní - terénní  
Nový  Jičín a okolí do 20km 
Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální 
rehabilitace je posilovat soběstačnost našich 
uživatelů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo 
postižení omezeni v pracovních a každodenních 
činnostech jejich života a mohli využívat běžných 
společenských zdrojů ve svém okolí. 
 
Anima Opava 
Liptovská 1045/21, 747 06  Opava-Kylešovice  
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Bc. Kateřina Jedličková, DiS.-Vedoucí služby 
Sociální rehabilitace 
centrum.opava@animaviva.cz 
553 821 300 
739 404 488 
 centrum.opava@animaviva.cz  
sociální rehabilitace   
Forma: ambulantní - terénní - pobytová  
Cílová skupina služby: osoby s duševním 
onemocněním, s lehkým a středně těžkým 
mentálním postižením, se zdravotním postižením  
Službu zajišťujeme ambulantně i terénně. Terénně 
poskytujeme nácviky péče o domácnost, 
doprovody, nácviky orientace a ježdění 
dopravními prostředky, nácviky vyřizování 
záležitostí na úřadech či ve veřejných službách či 
případně jiné úkony dle potřeb uživatele.  
Služba je poskytována zdarma 
 
Sociální poradna ANIMA VIVA 
Sušilova 1751/1 
746 01 Opava - Předměstí 
PhDr. Beáta Koňařík Bakošová-vedoucí služby 
a sociální pracovnice 
739 404 544 
poradna@animaviva.cz  
V rámci služby poskytujeme základní sociální 
poradenství, kdy pomáháme klientům řešit jejich 
tíživou životní situaci, doporučujeme nebo jim 
případně zajišťujeme jiné veřejné nebo sociální 
služby. 
 
Ekipa z.s. 
 Kylešovská 818/26, 746 01 Opava  
 Bc. Kateřina Slaninová 
 604 662 555 
 sociální @ekipa.cz; ekipa@ekipa.cz 
sociální rehabilitace  
Forma: pobytová  
Chráněné bydlení Maják je pobytovou sociální 
službou. Cílovou skupinou  
jsou lidé dlouhodobě duševně nemocní s 
psychotickými a afektivními  
poruchami a lidé s duální diagnózou, kdy 
psychotické omezení je základní  
a případná závislost je druhotné onemocnění. 
Fokus Opava   -Středisko pro osoby s duševním 

onemocněním a zdravotním postižením 
Hradecká 16, 746 01 Opava 
553 652 433  
Sociální rehabilitace 
Forma: ambulantní - terénní  

Na středisku na Hradecké ulici poskytujeme 
službu sociální rehabilitace pro osoby s 
mentálním a zdravotním postižením, která 
slouží ke zlepšení kvality jejich života. Službu 
poskytujeme ambulantně a terénně .  
 
CDZ + Terénní tým PN v Opavě 
Ostrožná 27/244, Opava 
Mgr. Romana Růžičková 
psychiatrická sestra 
tel.: 727 853 610 
romana.ruzickova@cdzopava.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
Cílem je propojení zdravotní a sociální péče, 
kterou poskytujeme v přirozeném sociálním 
prostředí. CDZ Opava poskytuje komplexní péči 
pro lidi se závažným duševním onemocněním. 
Centrum duševního zdraví Opava pracuje na 
základě smlouvy o spolupráci mezi Fokus – 
Opava, z.s. a Psychiatrická nemocnice v Opavě 
 
Charita Opava, 
Kylešovská 10, 746 01 Opava  
Mgr. Kateřina Víchová 
Vedoucí střediska 
 vichova@charitaopava.cz  
553 770 124 
739 002 710 
Forma: ambulantní - pobytová   

- Chráněné bydlení 
- Sociální rehabilitace 
- Terénní služba není 

Posláním chráněného bydlení Charity Opava je 
poskytnout dospělým lidem s duševním 
onemocněním z Moravskoslezského kraje (trvalý 
pobyt) takovou individuální podporu, aby byli 
schopni po ukončení pobytu bydlet samostatně 
podle svých možností a schopností v přirozeném 
prostředí. 
 
Služba následné péče při  PNO  
Olomoucká 88,746 01 
Vedoucí následné péče                            
Zdravotně-sociální pracovnice  
Mgr. Lenka Kuncová                                       
Hana Konopková, DiS. 
Tel: 553 695 416                                               
Tel: 553 695 179                                                                      
e-mail: kuncova@pnopava.cz , 
 konopkova@pnopva.cz  
sociální služba poskytována pobytovou formou  
s přímou návazností na lůžkovou péče 
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Forma: pobytová  
Podporujeme osoby s psychickým onemocněním 
v přirozeném, plynulém a bezpečném                
přechodu ze zdravotnického lůžka do běžného 
života. 
Služba propojuje sociální i zdravotní systém, kdy 
člověk ihned po ukončení lůžkové péče může 
využít službu následné péče za účelem jeho 
lepšího začlenění do komunit 
 
Ostrava - Doléčovací denní stacionář 
psychiatrického oddělení 
FNsP Ostrava-Poruba, pavilon Y 
17.listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba 
p.Břusková- 
596/373209, 597/374890, 737/259495 
email: psy.stacionar@f 
Forma: ambulantní 
Náplní stacionáře je skupinová psychoterapie, 
edukace, trénink kognitivních funkcí, nácvik 
sociálních, komunikačních a sebeobslužných 
dovedností, pohybová terapie, výtvarné a hudební 
aktivity. 
 
Asociace Trigon o.p.s. 
Skautská 1045/3,708 00 Ostrava 
Mgr. Jakub Sekera 
 602 121 825 
Chráněné bydlení:  
Osoby s duševním onemocněním popř. lehkou 
mentálním postižením 
Sociální rehabilitace 
- Individuálního ubytování v bytech v obvodech 

města Ostravy 
- Komunitního typu s individuálním ubytováním 
Připravujeme do roku 2022 komunitní typ 
ubytování pro osoby s duální diagnózou: Duševní 
onemocnění a závislostí po ukončení léčby. 
Forma: ambulantní - terénní  
Doprovody, nácviky apod. 
Službu sociální rehabilitace poskytujeme 
ambulantní a terénní formou. Podporujeme osoby, 
které chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti a  
dovednosti, naučit se něco nového, mít přátele, 
získat nové zájmy a účastnit se společenského 
života. Posilujeme rozvoj jejich motoriky, 
koordinace, vnímání, schopností a podporujeme 
jejich zdraví a duševní pohodu. Pomáháme jim v 
naplňování sociálních rolí, zvyšujeme jejich 
finanční gramotnost a připravujeme s nimi 
sportovní, kulturní a společenské aktivity 
 

Sociálně terapeutické dílny, formou  
ambulantní 
Naším cílem je podporovat osoby, které z důvodu 
svého zdravotního postižení nemohou pracovat, 
ale chtějí dále rozvíjet svůj potenciál ve směru 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností. 
Současně představují další stupeň v přechodu 
člověka směrem k chráněnému nebo otevřenému 
trhu práce. Sociálně terapeutické dílny jsou 
prostorem, kde mohou lidé smysluplně 
provozovat pracovní činnosti a zároveň umožňují 
seberealizaci v rámci maximální možné aktivace 
pracovního potenciálu člověka. 
 
Dům duševního zdraví s.r.o. 
Skautská 1081/9, 708 00 Ostrava-Poruba 
Marcela Hlinovská 
Tel: 596/912009, 733/437735, ddz@ddz.cz 
Forma: ambulantní 
Denní centrum zaměřené na prevenci, léčbu, 
rehabilitaci duševních poruch 
ambulantní psychiatrické služby 
denní psychoterapeutický stacionář 
program komplexní psychiatrické rehabilitace 
speciální program pro edukaci klientů 
s psychotickým onemocněním 
 
Charita Sv.Alexandra 
Ul. Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,  
 Zdeněk Staněk, vedoucí 
 731/625 839, zdenek.stanek@alexandr . charita.cz 
Forma: pobytová  
Posláním Chráněného bydlení Charity sv. 
Alexandra je umožnit osobám s chronickým 
duševním onemocněním prostřednictvím 
pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat 
jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli  
schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a 
života v přirozeném prostředí. 
 
Krizové centrum Ostrava, z.s . 
Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice  
Mgr. Hana Friedrichová, Krizový pracovník 
596 110 882-3, 732 957 193, 
krizovecentrum@kriceos.cz  
Forma: ambulantní  
psychologické, psychoterapeutické sociální 
Forma: pobytová 
krizové lůžka 
Forma: terénní 
mimořádné krizové situace 
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Poskytujeme okamžitou psychosociální a 
terapeutickou pomoc, v případě potřeby pobyt na 
lůžku, jsme zde pro Vás nepřetržitě, naše služba je  
bezplatná, bez objednání a doporučení 
 
Mens Sana z.ú 
Ukrajinská 1533/15, Ostrava-Poruba 
Martina Hudečková, DiS., Vedoucí sociální 
služby Podpora samostatného bydlení 
608 944 503 
m.hudeckova@menssana.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
Posláním služby je poskytování podpory v 

samostatném bydlení lidem se  
zkušeností s duševním onemocněním, kteří se v 

důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé 

sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.  
Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek 

schopností a dovedností  
zvládat bydlení 

 
Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. 
Nádražní 1110/44,Ostrava 2 702 00  
Bc. Kratošová Renata, klubmlynek@seznam.cz 
596 115 427,775 560 123 
Forma: ambulantní 
neposkytuje registrované sociální služby 
volnočasové aktivity (sportovní, kreativní dílna, 
angličtina, šachy, cvičení na míčích, výlety...) 
terapie (psychoterapie,  arteterapie, drama + 
arteterapie, muzikoterapie). 
Terénní služba není. 
 
Pavučina, o. p. s. 
Bořivojova 620/29,718 00 Ostrava – Kunčičky 
Vedoucí Služby následné péče "Pavučina": Bc. Lenka 

Pouchlá, Dis.,  tel. 737 572 081 

Sociální pracovnice: Bc. Jana Martínková, DiS. 

Tel. 733 681 996 

Datová schránka: qb74a7d  
mail: pavucina@pavucina.net  
Forma: ambulantní 
Psychiatrická rehabilitace se odehrává  
prostřednictvím komunitních služeb. Ty zahrnují 
jak služby zdravotní (psychiatrické ambulance, 
ambulance klinické psychologie, denní 
stacionáře…), tak služby sociální, zaměřující se 
na oblasti bydlení, práce, vzdělání, trávení 
volného času, ale také zvládání krizí a provázení 
procesem rehabilitace.  
 
 

Spirála o.p.s. 
U Oblouku 10/501, Ostrava – Poruba 
Bc. Helena Křemenová, DiS.- vedoucí sociální 
služby 
Tel: 608 970 016  
socialnisluzby.spirala@seznam.cz  
Poskytujeme dvě sociální služby 
1) sociální rehabilitace - terénní a ambulantní 
forma 
2) sociálně terapeutická dílna - ambulantní forma 
Cílovou skupinou jsou osoby s duševním 
onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch 
osobnosti 
   
ISKÉRKA - Rožnov pod Radhoštěm,o.p.s.   
Chodská 534,756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Mgr. Alena Jbaili, ředitelka,774 064 755 
info@iskerka.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
duševní onemocnění z oblasti psychóz, neuróz a 
poruch osobnosti 
schopnost zapojit se do sociální rehabilitace, 
věk 18 – 80 let, 
bydliště především v Rožnově p. R, Valašském 
Meziříčí, Vsetíně, Frenštátě p. R. a přilehlých 
obcích,doporučení odborníka k navštěvování 
služby z oblasti psychického zdraví – psychiatra, 
psychologa, psychoterapeuta 
 
Soběšovice-Klinika u Oslíka 
Soběšovice 273, 739 98 
Kateřina Madajová,   
Tel: 603 10 5281, 604 288 940, 603 477 357 
dobrapsychiatrie@seznam.cz  
Denní klinika pro psychoterapie 
Víkendové pobyty 1x měsíčně 
 
NOE Třinec, podpora samostatného bydlení   
Hraniční 280 ,739 61  Třinec-Kanada  
David Zowada ,sociální pracovník/koordinátor 
střediska, 737 478 288 
noe.tc@slezskadiakonie.cz   
Forma: terénní  
Posláním ter.soc.služby je poskytovat podporu a 
pomoc lidem s duševním onemocněním v takové 
míře, aby byli schopni samostatného bydlení . 
Město Třinec a jeho správní obvody (Bystřice, 
Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, 
Ropice, Řeka, Smilovice, Střitež, Třinec, 
Vělopolí, Vendryně) 
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Slezská diakonie – RÚT- sociální rehabilitace  
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec 
Iva Macurová,734 369 694 
rut.tr@slezskadiakonie.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
Třinec, Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, 
Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, 
Střítež, Vělopolí, Vendryně, Bocanovice. 
Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, 
aby se zapojili do všech oblastí života společnosti  
a rozvíjeli se. Dále usilujeme o to, aby společnost  
byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná. 
 
ARCHA Třinec- chráněné bydlení 
Hraniční 280, 739 61 Třinec (kancelář);  
Palackého 400, 739 61 Třinec (byty) 
Mgr. et Mgr. Hana Worková-734 353 763 
Forma: pobytová  
Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA 
Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s 
duševním onemocněním individuální podporu k 
získání schopností a dovedností, které jim umožní 
co největší začlenění do společnosti, případně 
samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich 
možností a vlastních představ. 
 
JORDÁN Třinec 
Hraniční 280, 739 61, Třinec 
Bc. Romana Dobšová, DiS.-734/363348 
jordan@slezskadiakonie.cz  
sociálně aktivizační služby 
Forma: ambulantní 
Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska 
Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat 
individuální podporu lidem s duševním 
onemocněním tak, aby mohli žít v běžném 
prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim 
nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení 
času jako podporu při řešení problémů, které jim 
život s duševním onemocněním přináší. 
 
Charita Zábřeh - SOREHA Sociální 
rehabilitace  
Žižkova 15, 789 01 
 Mgr. p.Sedláčková   Jana- 734/526927 
socprac.sore@charitazabreh.cz  
Forma: ambulantní - terénní  
Území Zábřežska, Mohelnicka, Šumperska, a 
Hanušovicka 
Cílem služby je, aby uživatelé byli dle svých 
možností schopni: bydlet samostatně s minimální 

podporou profesionální pomoc; nalézt a v rámci 
veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní 
svůj volný čas; vyřizovat si osobní záležitosti; 
využívat běžně dostupné služby; pečovat o své 
zdraví, přijmout svoji nemoc; nalézt a udržet si 
zaměstnání; navázat a udržet sociální vazby s 
rodinou, přáteli, kolegy z práce apod. 
 
Ester Zálesí- ESTER z.s. 
.Bílý Potok 152, 790 70 Javorník,   
Abé Staněk- Tel: 739 834 103, 584 440 141 
 abraham.stanek@esterzalesi.eu  
Forma: ambulantní - terénní  

Terapeutická komunita  ,Terénní programy , 
Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny  

 Komunitní bydlení,Sociální tréninkové 
bydlení  
 
Jinak o.p.s. 
Sídlo organizace: Brantice č. 220, 793 
93, Brantice 
Korespondenční adresa:  B. Němcové 3, 794 01, 
KRNOV 
605 292 990, 608 232 221 
E-mail: info@jinakops.cz 
Forma: ambulantní - terénní  
Pomáháme lidem s postižením tak, že chodíme do 
jejich domácnosti a podporujeme je v tom, v čem 
potřebují. Nejčastěji je to v hospodaření s penězi,  
s obstaráváním jídla, se starostí o domácnost… ve 
zvládání běžných starostí, které se pojí 
s bydlením. 
Tuto službu poskytujeme v Opavě, Osoblaze, 
Novém Jičíně, Kopřivnici, Ostravě a Hlučíně.  
Lidem s těžším postižením nabízíme také práci, a 
to v dílně v Osoblaze. Dílna se zaměřuje na to, 
aby lidé, kteří ji navštěvují, trávili dopoledne 
takovou prací, kterou zvládnou, naučili se něco 
nového, potkali se se svými kolegy a třeba se i 
připravili na to, že v budoucnu budou pracovat 
jako zaměstnanci mimo dílnu. 
Sociálně terapeutickou dílnu zatím provozujeme v 
Osoblaze. 
  

 

Vilemína Ondrušová 
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Když mne Smrt zachránila 
Petr Dohnal 

 
Na rohu ulice, stará žena dřímá, 

v hábitu vyhublá, v ruce kosu třímá. 
Ptám se jí na smrt, neb na životě už mi nezáleží, 

řekla, že sestra smrt na dně moře leží. 
Z vysoké skály do hlubin skáču, 

čím hlouběji se nořím. 
tím více smutkem pláču. 

Spatřil jsem dno a na něm starou paní, 
ptám se jí na smrt a ona mne odhání. 

Prý na smrti nic hezkého není, 
A kromě mé nepřítomnosti na Zemi, se nic 

nezmění. 
Vdechla mi do úst vzduch 

a vyhnala mne zpátky, 
Pověděla ještě, 

když se někdo vrátí, ten už s jistotou hlavu ztratí . 
 

O stesku, bouři a lidech 
Petr Dohnal 

 
Ulicemi procházím,  

sem tam drobné nacházím. 
Pozoruji lidi kolem,  

pomalu jdou, nebo honem. 
 

Šťastni jsou, či souženi bolem,  
krásní jsou, někteří ne. 
Není to vůbec důležité,  

vše krásné stejně jednou pomine. 
 

Občas tak usednu, na lávku u dubu  
a jen tak sleduji páreček holubů,  

přemítám o životě, až tady nebudu 
a pak zajdu na jedno chlazené, ze sudu. 

 
Doma už zapínám zprávy na jedničce, 
večeře čeká mne na talíři v ledničce. 

Po večeři otevírám svou oblíbenou knihu, 
Ta mi vždy odlehčí, mou životní tíhu. 

 
Pak jen tak z postele, hledím do větví stromů, 

Z dálky jsem zaslechl, silný zvuk hromů. 
Už zase upadám do ponurého stesku, 

Pokoj mi rozjasnilo, zářivé světlo blesku. 
 

Pak už jen přichází poklidné snění, 
Ráno budík sen v realitu změní. 

Po snídani zas vyrážím do ulic města, 
Potkám spoustu lidí, každého z jiného těsta. 

Sen o dívce 
Petr Dohnal 

 
Spatřil jsem dívku, nádhernou vílu, 

chtěl jsem ji oslovit, neměl jsem sílu. 
Byla jako květ na rozkvetlé stráni, 

Jen moje nesmělost mi v oslovení brání. 
 

Snad za den, snad za rok potkám ji v davu, 
možná budu smělejší a budu mít čistou hlavu. 

Uplynul rok a kráska nejde, 
říkám si pomalu, co na tom sejde. 

 
Další den do ulic jsem opět vyšel, 

tu její chůzi přímo jsem slyšel. 
Pak jsem ji uviděl v průsvitných šatech z hedvábí, 

můj nový parfém snad ke mně ji přivábí. 
 

Bylo to jak v pohádce, Tisíc a jedna noc, 
Když řekla ahoj, já měl jsem v hlavě noc. 

Po chvíli úžasu jsem řekl ahoj taky, 
teď sedíme na lavičce a pozorujeme ptáky. 

 
Dnes na to vzpomínáme s úsměvem na rtu, 

S dcerou a synem, tvoříme bezva partu. 
 

Petra a Jareček 
Petr Dohnal 

 
Petra svého malinkého v náručí své houpe, 
večer vysmátého Jarečka ve vaničce koupe. 

V postýlce mu tichou ukolébavku zpívá, 
Jareček oči přivírá a už zase se mu zívá. 

 
Ráno, když se probudí,  
na maminku se dívá, 

ta mu své ňadro nastaví,  
to on rád vskutku mívá. 

Po kojení si odbrkne, snoplíků pár vysmrkne 
a zase v klidu usíná. 
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1. dubna 2019 bylo otevřeno první Centrum duševního zdraví 

v Moravskoslezském kraji. 

   

 CDZ Opava vzniklo v rámci 
transformačních změn psychiatrické péče. 
Funguje na základě spolupráce Psychiatrické 
nemocnice v Opavě a FOKUSU – Opava z.s. za 
finanční podpory Evropské unie. CDZ Opava 
poskytuje komplexní péči pro lidi se závažným 
duševním onemocněním. CDZ propojuje 
zdravotní a sociální péči, které je poskytována v 
přirozeném prostředí. Cílem je podpora a 
doprovázení při návratu z léčby nemoci a zařazení 
do běžného života.  
 

Hlavní cíle CDZ: 
CDZ také pomáhá s přechodem z hospitalizace do 
domácího prostředí, s komunikací s rodinou, 
přáteli, úřady, lékaři. Pomáhá se zvládáním 
projevů nemoci v běžném životě, s řešením obtíží 
v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, 
práce a vzdělávání, hledáním volnočasových 
aktivit. CDZ také poskytuje podporu a pomoc v 
krizových situacích spojených jak s nemocí, tak se 
závažnými životními situacemi. Poskytuje 
podporu, konzultaci a setkání v přirozeném 
prostředí člověka, kde má své zázemí a vztahy. 
Péče je individuální, šitá na míru a klient je 
hlavním rozhodovacím prvkem v péči. 
 

Kdo je klient CDZ? 
Klientem CDZ jsou dospělé osoby se závažným 
duševním onemocněním: schizofrenní poruchy, 
afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní 
poruchy, poruchy s bludy. 
Spádová oblast CDZ Opava je okres Opava, obce 
s rozšířenou působností Kravaře a část Hlučína. 
Podpora a pomoc je poskytována od pondělí do 
pátku v pracovní době 7:00 – 15:30 hodin. 
K přijetí do CDZ není potřeba žádné doporučení, 
na CDZ se mohou obracet rodinní příslušnící, 
blízcí, úřady, ošetřující lékaři, terénní pracovníc i z 
jiných organizací, pracovníci z městského úřadu. 
 

Tým CDZ: 
Složení týmu je multidisciplinární – 0,5 psychiatr,  
0,5 klinický psycholog, 4 psychiatrické sestry, 2 
sociální pracovnice, 2 pracovnice v sociálních 
službách – jedna z nich je zároveň i peer 
konzultantem. 
 

 

 

 

 

A co jsme za první tři měsíce stihli? 
29. května 2019 - odborný seminář v PNO k 
zahájení činnosti CDZ Opava 
Červen 2019 – spuštění webových stránek 
25. června - Den otevřených dveří CDZ Opava 
25. června 2019 - Článek v regionálním tisku – 
REGION OPAVSKO 
26. června 2019 - Prezentace CDZ v rámci 
destigmatizačních akcí na středních školách, 
Mendelovo gymnázium Opava 
(https://www.mgo.opava.cz/2019/06/27/den-
zdravi-dal-nekterym-zabrat/) 
 Za tři měsíce CDZ Opava kontaktovalo 99 
osob s duševním onemocněním. 

 Romana Růžičková 
 

Kde nás najdete? 

MG Medical Center 

Ostrožná 27/244, Opava, 4. patro. 
Tel: 721 858 044 

www.cdzopava.cz, e-mail: 
kontakt@cdzopava.cz 

Dušan Urbaník 
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CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

V KARVINÉ 

 Centrum duševního zdraví v Karviné 
MUDr. Alexandry Sedlářové již pár let pomáhá 
klientům s duševním onemocněním s návratem do 
každodenního života. Na aktuální stav a vyhlídky 
centra jsme se zeptali hlavní koordinátorky paní 
Mgr. Martiny Bednářové. 

 

• Jaké služby obecně nabízí Centrum 
duševního zdraví v Karviné? 

 Psychoterapeutický stacionář je zaměřený 
na zdravotně-sociální rehabilitaci pacientů. Lidé 
kteří trpí onemocněním se schizofrenního okruhu, 
mají potíže se strukturováním dne, navazováním 
sociálních kontaktů a jejich udržením. Smysluplné 
trávení dne s druhými lidmi podporuje proces 
socializace. Naše zařízení působí jako most ze 
samoty k okolnímu světu. 
 Klientům se věnuje tým odborníků 
(psychiatři, psychologové, psychiatrická sestra, 
kognitivní lektor, aktivizačně sociální pracovník),  
kteří pomáhají zabezpečit všechny oblasti života 
pro následný sled v domácím prostředí klienta. 
Věnujeme se i zároveň rodinám klientů, blízkým 
příbuzným, pečovatelům i opatrovníkům. 
Spolupracujeme s dalšími návaznými sociálními 
službami SD, jako např. Noe-podpora 
v samostatném bydlení, Effatha-terapeutická 
dílna, Rút - sociální rehabilitace, Chráněné 
bydlení, Bethel a další. 
 
• Potřebuje klient doporučení k přijetí do 

stacionáře, nebo může přijít jen tak? 

 Klienti se můžou sami objednat do 
stacionáře, nebo nás kontaktují ošetřující 
psychiatři z okolí, praktičtí lékaři a také nás 
oslovují osoby blízké a pečující, které chtějí 
zajistit následnou péči. 

 

 

 

• Kdy a kde probíhá stacionář? 

 Denní psychoterapeutický stacionář se 
nachází v nově zrekonstruovaných prostorech na 
ulici Komenského 611/11 v Karviné – Novém 
Městě a probíhá každý pracovní den od pondělí do 
pátku od 08.00 do 14.30 hodin.  
 Přijímáme pacienty od cca 17 let s 
onemocněním ze schizofrenního okruhu a to na 
doporučení praktického lékaře a ambulantního 
psychiatra. Velmi vhodný je pobyt ve stacionáři v 
návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém 
psychiatrickém oddělení. 
 
• Jaká je délka pobytu ve stacionáři? 

 Vychází z dohody klienta a lékaře, délka 
docházky je zohledněna podle momentálního 
zdravotního stavu a dalších možností léčebné 
rehabilitace klienta samotného. Zpravidla, pokud 
je to indikováno, trvá 12 týdnů po propuštění 
z lůžkového zařízení, nebo jako náhrada za akutní 
hospitalizaci. 

• Jak je to z pracovní terapii, kognitivním 
cvičením, vařením, a obecně jaká je 
programová náplň stacionáře? 

 Strukturovaný program. Ráno komunita.  
Skupinové psychoterapie. Individuální pohovor 
s psychologem. Edukace. Individuální pohovor 
s psychiatrem. Kognitivní rehabilitace. Pohybové 
aktivity. Ergoterapie. Zdravý životní styl, strava.  
Edukace lékařem jednou týdně. Edukace 
psychiatrickou sestrou. Rodinné edukace. Rodinné 
psychoterapie. 

• Víme, že reforma psychiatrické péče v ČR 
má svá slabá místa, jak je to tedy se 
vznikem CDZ II, III typu v Karviné nebo 
s ambulanci s rozšířenou péči? 

 Momentálně zabezpečujeme pacienty a 
klienty v Ambulanci s rozšířenou péčí a 
Psychoterapeutický stacionář.  
Vzhledem k náročným profesím pro tento obor je 
málo odborníků, kteří by mohli odborně 
zabezpečit vznik CDZ II, III vzhledem ke 
standardům reformy psychiatrické péče, i tak 
zabezpečujeme a pokrýváme širokou oblast 
v našem kraji pro klienty. 
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• Daří se naplňovat projekt 
multidisciplinarity? 

 V rámci celého zařízení fungujeme jako 
multidisciplinární tým i v rámci spolupráce se 
sociálními službami za pomocí smluv s městy 
Karviná, Havířov i Orlová… Jednou za čtvrtletí se 
scházíme i referenty pro reformu psychiatrické 
péče a zástupci magistrátu měst a zástupci sociální  
služeb u tzv. kulatých stolů. 
Pokud některý pacient či klient potřebuje krizovou 
péči ze zdravotní i sociální oblasti scházíme se 
v rámci multidisciplinárního týmu. 
 
• Jaké jsou zkušenosti se sociálními službami 

na zotavování klientů. Klienti si všimli, že 
sociální služba RUT je již v areálu centra? 

 Služba převzala po docházce do stacionáře 
některé klienty, kteří potřebují zabezpečit i 
sociální oblast svého života, předáváme službě i 
pacienty s ambulance. A prozatím máme kladné 
odezvy klientů kteří službu navštěvují. 

•  Jak je to s edukaci rodin a veřejnosti? 

 Rodinná setkání probíhají individuálně a 
také čtvrtletně skupinově kde jsou opět přítomni 
všichni odborníci našeho týmu, připravujeme také 
setkání pro město, veřejnou správu, sociální 
pracovníky. 

• Vidíte možnost budoucí jednotné 
rehebalitační spolupráce mezi lůžkovými 
odděleními a stacionáři, například 
s modulem CARe? 

  Ano 

• Klienti si již všimli, že ve 
Vašem areálu se již začalo 
přistavovat. Jaké nové 
prostory přirůstají a pro 
koho budou určený? 

 Jedná se o rekonstrukcí 
budovy pro vznik komunitního 
centra duševního zdraví a jeho 
rozšíření – přístavba, které bude 
slučovat péči zdravotní, 
psychoterapeutickou a sociální v 
jeden celek tak, aby se člověku, 
který se ocitl v akutní tísni, i 
člověku s chronickým duševním 

onemocněním, či člověku, u kterého je riziko 
rozvoje obtíží tohoto charakteru, dostalo v jednom 
místě maximum pomoci ze všech oblastí péče, 
případně byla zajištěna návaznost na další 
potřebné služby. Tím zároveň řešit problematiku 
takových sociálních skupin, které se svojí 
charakteristikou vymykají stávající struktuře 
sociálních a zdravotních služeb. 
 Budova centra bude rekonstruována a 
vybavena za účelem podpory komunitní 
deinstitucionalizované péče o duševně nemocné. 
 Hlavním cílem projektu je přispět k 
deistitucionalizaci psychiatrické péče za účelem 
zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče 
změnou organizace jejího poskytování a zvýšení 
úspěšnosti začleňování duševně nemocných do 
společnosti. 
 Výsledkem projektu bude zvýšení 
dostupnosti psychiatrické péče pro cílové skupiny 
ze všech spádových oblastí (umístění v centru 
města v zástavbě rodinných domků se zastávkami 
MHD a linkových autobusových spojů, parkovací 
místa), dále rozšíření nabízených služeb 
psychiatrické péče, zvýšení kvality života duševně 
nemocných lidí, péče poskytovaná blíže 
pacientovi v jeho přirozeném prostředí, 
plnohodnotné začlenění duševně nemocných do 
společnosti, zvýšení spokojenosti uživatelů s 
poskytovanou psychiatrickou péči. 
 
Děkujeme. Viz na http://www.cdzkarvina.cz 
 

Rozhovor vedl Ondřej Franek 
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PŘIPRAVOVÁNA SLUŽBA PRO 

PACIENTY 

 Výhledově se v CDZ Karviná zvažuje 
nová služba, a to „Ambulance lékařské 
akupunktury se specializací pro psychiatrické 
poruchy“. Zdá se, že moderní lékařská 
akupunktura se snad odkloňuje od tradiční 
čínské? A pro koho bude nově otevřená 
ambulance vůbec určená? Na tyto a další 
dotazy jsme se zeptali dr. Ondřeje Franka, 
lékaře denního stacionáře pro klienty 
s psychotickou zkušeností v Karviné. 
 Ambulance by byla určená pro typ osob, 
kteří přímo nevyhledávají  psychoterapii nebo 
nechtějí užívat psychiatrické léky, popřípadě 
hledají doplněk již k nastavené psychiatrické 
léčbě. Akupunktura obecně představuje podpůrný 
prostředek u širokého spektra psychických poruch 
typů depresí, úzkostí, nespavostí, psychóz, 
psychosomatických obtíží a dalších. Intenzita a 
tíže poruchy ovšem může být limitujícím 
faktorem. 
 Jedná se o standartní doplněk léčby u 
psychických poruch u nás nebo je to rarita? 
 V České republice se podstata psychiatrické 
terapie soustředí na 2 bazální pilíře, a to na léky  a 
na psychoterapii, samozřejmě včetně 
ergoterapeutických, aktivizačních a mnoho dalších 
technik. Když pojedete kupříkladu Rakouskem a 
vyhledáte na Googlu místní psychiatrické kliniky, 
prakticky všude najdete navíc psychosomatickou a 
akupunkturní léčbu. Jelikož jsme občany EU, měli 
bychom mít stejnou nabídku péče jak v okolních 
státech. Ve Švýcarsku je akupunktura prováděná 
lékaři hrazena z veřejného pojištění. Akupunktura 
je dnes ve vymezených indikacích chválená 
Světovou zdravotnickou organizací WHO i 
Evidence Based Medicine EBM, v akupunktuře – 
EBA, 
https://www.evidencebasedacupuncture.org/ , 
odbornost zastřešuje ICMART 
(https://www.icmart.org/).  Každý stát může mít 
svůj program vzdělávání zcela individuální a 
odlišný, tak i právní okruhy upravující aplikaci. 
 Jak a kdo provádí akupunkturu v rámci 
Tradiční čínské medicíny, dále jen TČM? 
 TČM byla implementována do nového 
zákona o léčitelích na rozdíl od akupunktury 
lékařské. Akupunkturu v rámci TČM zpravidla 
provádí osoba, která využívá akupunkturu jako 
jednu z mnoha metod TČM. Používá se například 

fytoterapie (byliny), dietetika, masáže, cvičení 
apod.  Principy jsou vysvětlovány mysticky, 
terorii jing a jang, kolováním energie čchi 
v meridiánech, usměrňováním nebo stimulací tzv. 
energie dle principu pěti prvků či elementů a 
mnoha dalších principů. Kov – plíce – odpovídají 
smutku, voda – ledvině – strachu, dřevo – játra – 
hněvu, oheň – srdce – radosti - depresi, země – 
slezina – obsese, atd.  Osoby praktikujících TČM 
a akupunkturu podle zásad TČM zpravidla nejsou 
lékaři, ale praktiky různých škol v ČR nikterak 
akreditovaných, nebo začleněných do zákona o 
ZZS /zákon o zdravotnických službách/. Existuje 
také komora TČM. Nelze uplatňovat záruky při 
poškození klienta ze zákona, jelikož se nejedná o 
zdravotnický výkon. Tento směr není v ČR 
nikterak kontrolován nebo regulován. Natrefit tak 
můžete na maséry, fyzioterapeuty, filozofy, 
inženýry, elektrikáře, různé léčitele apod. 
 Základy akupunktury jsou přece čínské, 
není nutná určitá špetka mystiky? 
 To je právě to, co akupunktuře vytýká 
třeba Český klub skeptiků Sisyfos, vybrané 
náboženské směry nebo Česká lékařská komora, 
že principy diagnostiky a léčby vycházejí 
z nepodložených dat a konfabulací. Za posledních 
100 let akupunktura prodělala určitý vývoj. Dnes 
je uznávaná tzv. 3 generace akupunktury, která již 
od mystických základů upouští a do popředí 
stoupá regulace a odpověď centrálního nervového 
systému CNS na akupunkturní stimul. Ba dokonce 
v r. 1991 nastal zvrat, když v Otských Alpách byl 
nalezen muž 5500let starý s tetováním na 
akupunkturních bodech. Takový to důkaz Čína 
vůbec nemá. Je tedy čistě spekulativně možné, že 
akupunktura vznikla, nebo minimálně se 
prováděla v naších končinách dříve než v Číně. 
Ostatně podobné je to přece i z ušní 
akupunkturou.  
 A akupunktura lékařská? 
 Využívá zpravidla lékař západní medicíny, 
který pracuje ve svém kmenovém oboru a 
akupunkturu používá ve vybraných indikacích, 
ovšem nejednali se o celostního lékaře TČM, 
který používá holistický přístup apriori. Podle 
platného zákona, který v ČR zatím nebyl zrušen, 
jakoukoliv akupunkturu v ČR může provádět 
pouze lékař, jelikož se jedná o porušení integrity 
kůže. To ale nemění nic na faktu, že většina 
akupunkturistů, byť podnikají podle zákona, jsou 
nelékaři. Vzdělávání pro lékaře probíhá na 1. LF 
University Karlovy v Praze nebo posrgraduálně na 
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Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze 
IPVZ. Samozřejmě principy a empirie vychází 
z TČM. Jedná se o celotělovou a ušní 
akupunkturu, akupunkturu ve spouštěcích bodech, 
segmentální, periostální, terapii dle Gunna, 
neurální terapii, jedno jehlovou akupunkturu, 
cerebrální akupunkturu, elektro akupunkturu, je 
využíván laser, magnet, elektro diagnostika a 
další.  Principy jsou vysvětleny fyzikálně, 
biochemicky a fyziologicky jako např. 
mechanismy vrátkové, opioidní. Konkrétní úsek 
area těla a hluboké struktury při stimulací odpoví 
konkrétní změnou na funkční magnetické 
rezonanci mozku, popř. se vyplaví určité 
humorální látky, neurotransmitery. Jsou již známy 
mechanismy presynaptické inhibice, 
biokybernetické poznatky, ascendentní a 
descendentní inhibiční regulace na úrovní CNS. 
Víme například, že při stimulaci bodu BL60 se 
vyplavuji do oběhu endogenní opiáty, látky proti 
bolesti, při stimulaci bodu LIV 2 stoupá hladina 
ionizovaného vápníku Ca 2+, což tlumí 
psychickou tenzi. 
 Čím se liší diagnostika a léčba v TČM a 
lékařské akupunktuře? 
 Jelikož praktik TČM, zpravidla /ale ne 
vždy/ není lékař, nemůže klienta klinicky 
diagnostikovat na úrovní moderní medicíny, 
použije proto jen metody TČM, tj. diagnostika 
pulzu, jazyka, a dalších konstalací, vytvoří úvahu 
a navrhne léčbu fytoterapii, doporučí masáže, 
dietu, cviky, akupunkturu, změnu životního stylu 
apod. Je jistě pravdou, že techniky TČM mohou 
identifikovat problém ještě před klinickou 
manifestací, jsou tedy dobrým diagnostickým 
vodítkem. Proto, použije-li praktik pouze metody 
TČM, obcházejíce moderní medicínu, může 
klienta vystavit riziku „nebezpečí z prodlení“, 
proto i tyto osoby by měly mít pojištění 
odpovědnosti, tak jak chce zákon o léčitelích. 
V lékařské akupunktuře – lékař vyšetří pacienta 
podle postupů a doporučených postupů medicíny 
založené na důkazech, využije klinické a možné 
para klinické metody: CT, MR, RTG apod. a 
teprve pak zahájí terapii. Je tak vždy vyloučen 
organický podklad (útlak/vyhřezlá ploténka, 
nádor, expanze v dutině břišní apod.)  Čínský 
lékař byl placen za zdravé jedince, za nemocné 
nebyl odměňován. U nás to je přesně naopak. To 
ovšem souvisí i se situaci, kde současný lékař 
nenese apriori zodpovědnost ze prevenci a zdravý 

životní styl. Moderní doba toto implementovala 
do primordiální prevence (stát, škola). 
 
 Jakou bude mít Ambulance lékařské 
akupunktury v Karviné erudici a jaké jsou její 
vize? 
 Ambulance by se nacházela ve zdravotním 
zařízení Centra duševního zdraví CDZ Karviná, 
kde je Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí 
a Stacionář se zaměřením na psychoterapeutické 
služby. Jako garant pro akupunkturu mám 
specializovanou způsobilost lékaře pro psychiatrii,  
osvědčení ČLK pro soukromou praxi, jsem 
členem České lékařské akupunkturní společnosti 
ČLAS JEP. Mám osvědčení IPVZ Praha platné 
pro provádění akupunktury dle direktivy EU, dále 
i kredit k oprávní aplikaci akupunktury pro 
psychiatrii vydaným ČLAS JEP.  V roce 2016 
nám vyšel článek u nás i na Slovensku 
v recenzovaném odborném časopise Psychiatrie 
pro praxi o Postavení akupunktury v psychiatrii 
www.solen.cz/pdfs/psy/2016/02/05.pdf. Tentýž 
rok proběhla přednáška o Akupunktuře 
v psychiatrii pro všeobecné lékaře v rámci ČLK 
vzdělávání v Opavě a v roce 2018 na kongresu 
v Nitře. Naší vizí může být spojení hypnoterapie a 
akupunktury. Akupunktura není hrazená z 
veřejného zdravotního pojištění.  
Děkuji za rozhovor.  

Rozhovor vedla: Mgr. Martina Bednářová 

CDZ Karviná 
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POD POKLIČKOU aneb  
Jak to vidí Multidisciplinární Tým 

 Jsou čtyři jako mušketýři silní a jemní 
zároveň. Pozvala jsem ke krátkému rozhovoru  4 
nejdůležitější z nich… Jsou to Honza Dorničák, 
Ondra Žiak, Berta Agóčová a Honza Fukala 
řečený Fuky. 
 
• Ráda bych se zeptala tebe , Honzo na historii 

vašeho týmu a poprosím o kratičké 

představení, čeho se týká vaše společná 

práce? 
 Honza:  Začátky týmu znám jen z 
vyprávění. Vím, že oficiálně vznikl v roce 2014 a 
v jeho počátcích je spojen s Lenkou Sedláčkovou, 
Lenkou Turkovou, Terkou Nátrovou a později 
ještě Standou Matouškem. 
 Já jsem přišel do Zahrady v roce 2015 a 
dostal jsem místo v kanceláři právě s Lenkou 
Sedláčkovou. Tak jsem byl Multidisciplinárnímu 
terénnímu týmu blízko od začátku své práce v 
Zahradě a brzy jsem se do něj zapojil i jako 
sociální pracovník. 
 Protože jde v naší zemi o novou službu 
(byli jsme jeden z prvních multidisciplinárních 
týmů v ČR). Řešili jsme spoustu překážek. Třeba 
kde sehnat psychiatry, jak zapojit peery, 
domlouvali jsme spolupráci s psychiatrickými 
nemocnicemi a mnoho dalších. 
 Tým pořád roste a současná podoba týmu 
mi přijde skvělá. Máme zkušené terénní sociální 
pracovníky, psychiatra, psychologa, zdravotní 
sestru, peery. 
 Co se týče naší práce, pomáháme lidem v 
krizi (nebo jak říká Ondra: těm, „kteří se nemají 
úplně dobře“). V oficiální, nebo odborné řeči 
pracujeme především s lidmi, kteří mají závažné 
duševní onemocnění, nejčastěji s akutními 
psychickými obtížemi. Naším cílem je pomoci při 
řešení krize a následné zajištění další odborné 
péče (ať už lékařské, nebo třeba ambulantních 
sociálních služeb). 
 Napadá mne, že k těm úplným začátku 
může ještě víc říct Lenka Turková. 
 

• Lenko, ty si stála u zrodu týmu, můžeš to 
nějak doplnit? 

 Lenka: Velkou potřebu vzniku 
multidisciplinárního týmu jsme cítili již v podstat ě 
od počátku fungování Zahrady2000. Terénní 
práce formou doprovodu na úřady apod. byla 
součástí naší práce již delší dobu, ale chyběl nám 

tým, složený z lidí různých profesí, včetně 
psychiatra, který bude moci být nápomocný při 
časných intervencích a přijet přímo do rodiny v 
situacích krize apod. 
 Důležitý moment pro práci terénního týmu 
je být v kontaktu i s jinými subjekty a partnery, a ť 
už jsou to psychiatrické léčebny, úřady a jiné 
organizace. A k dobrým kořenům vzniku MTT 
patří také to, že základy spolupráce v regionu byly  
položeny již v roce 2000, v době projektu Matra 
II, v kdy vznikla platforma pro spolupráci napříč 
organizacemi a institucemi. Později tuto roli 
převzal Regionální tým, který funguje dodnes. 
 

• Další otázkou se obracím na Tebe Ondro, vím 
o Tobě, že jsi působil jako psychiatr v PN 

Opava, mohl by si krátce zmínit tvoje 

působení a provázanost se Zahradou 2000. 
 Ondra: Určite. V roku 2015 som začal 
ako čerstvý absolvent medicíny pracovať v 
Psychiatrickej Nemocnici Opava. Tam som 
pričuchol k základom tohoto remesla a mal som 
možnosť prejsť si rôznymi oddeleniami od 
akútných príjmových, cez adiktologické, až po 
geronto, za čo som veľmi vďačný.  
Asi najzásadnejšie ma ovplyvnilo pôsobenie na 
akútnom príjmovom oddelení pre ženy stanica 5 a 
oddelenie psychosociálnej rehabilitáce 17BC. Zo 
Záhradou to začalo tak, že „náhodou“ na festivale 
Cesty za Oponu, ktorý sme v tom čase v PNO 
organizovali, som sa stretol s ľudmi z organizácie 
Záhrada 2000.  
 Konkrétne s Evou Glogárovou a Peťou 
Pospíšilovou. Také nevinné stretnutie, kde sme sa 
viac bavili o jóge ako o psychiatrii. Po nejakom 
čase sa mi ozvala Eva Glogárová, že zháňajú do 



       PUBLICITA - ZAHRADA 

 

XVII/37    18 

terénného týmu psychiatra, no a prezradila mi, že 
si ma „preťukli“ na besede „Si Normálny?!“ a že 
im ladilo, ako nad vecami ohľadom duševného 
zdravia, normalitou a „bláznením“ premýšľam. 
Takže tak to celé začalo. Myslím, že od začiatku 
roku 2018 som začal externe 1 až 2 krát mesačne 
pracovať v terénnom týme Záhrady 2000. Bolo to 
pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie. Fungoval som 
zároveň v dvoch diametrálne odlišných modeloch 
starostlivosti o ľudí s psychickými potiažami.  
 No a postupne som zisťoval, že mi ten 
komunitný sedí viac. Priznám sa, že nemalou 
mierou k tomu prispelo aj nádherné prostredie 
Jeseníkov, ktoré samo o sebe považujem za 
liečivé a možnosť v praxi rozvíjať metódu 
Otvoreného dialógu, o ktorú som sa v tom čase 
intenzívne zaujímal. Potom prišla ponuka 
pracovať v terénnom týme Záhrady naplno. 
Rozhodovanie nebolo jednoduché, v Opave mi 
bolo dobre, poznal som tam skvelých ľudí a 
výborných kolegov, ale zvíťazila intuícia, 
príležitosť naučiť sa niečo nové a pracovať v 
súlade so sebu samým. 
 

• O Tobě Fuky vím, že se zajímáš o 
"RECOVERY“ , což je pro mnohé čtenáře cizí 

slovo. Poprosím Tě tedy o pár slov na toto 

téma. 
 Fuky: Recovery, nebo-li zotavení, je z 
mého pohledu úplně přirozená věc. A to mě na 
tom zaujalo asi nejvíc. Běžně na své životní cestě 
překonáváme nejrůznější překážky a přesně o tom 
je zotavení - žít navzdory duševnímu onemocnění. 
Osoby, které zažívají velké psychické potíže, 
potýkají se s krizí, považuji za putující na cestě 
zotavení a jsou to oni, kdo překonávají překážky 
ve svém životě. Profesionály chápu jako 
doprovázející na této cestě. Na zotavení oceňuji, 

že je to především putující, kdo zažívá úspěch. A 
úspěch potřebujeme zažívat všichni. A hlavně 
zotavení stojí na tom, že může být lépe, a to je 
přece běžná touha každého člověka. Takže, 
pojďme se zotavovat. 
 

• A krásné růže mezi trním, Tebe Bertičko se 
zeptám, co Tě přivedlo do nového týmu a jaká 

je tvoje role?  
 Berta: Trochu mě přivedlo do rozpaků tvé 
milé přirovnání, díky, Hani. 
 Co mě přivedlo do týmu? Nejspíš 
“náhoda”? Vždycky mě přitahovala práce v 
terénu, chtěla jsem si to alespoň vyzkoušet, ale 
protože nepoužívám svůj řidičák, ani jsem se 
nesnažila o to usilovat. Potom ale došlo k určitým 
přesunům v organizaci a já se ocitla v terénním 
týmu.(Díky za důvěru Honzovi Dorničákovi, 
Lence a Standovi Turkovým.) A co se týká mojí 
role, myslím, že jsem takový zpomalující a 
zklidňující element v této skupině mužů plných 
nápadů. Jinak jsem vlastně takový závozník, který 
si veze zadek, a pak pomáhá s nákladem. 
 

• Poslední otázka na Lenku Turkovou,  která je 
v MTT odborným garantem. Lenko, můžeš 

nám o tom  říct něco víc? 
 Lenka: Výraz „odborný garant“ může 
vzbuzovat spoustu otazníků, co to vlastně 
znamená. Já tuhle roli vnímám jako roli někoho, 
kdo se snaží napomáhat tomu, aby principy a 
hodnoty, na základě kterých Zahrada2000 vznikla, 
funguje a rozvíjí se, byly stále přítomny. Byly 
živé a také především žité při práci s klienty. Mez i 
tyto hlavní principy a hodnoty patří otevřenost 
,transparentnost, víra v možnost zotavení a 
především zplnomocňování to pro nás v praxi 
znamená, že nezneužíváme svoji pozice „moci“ 
jako odborníků. Což v životě lidí s duševním 
onemocněním znamená přijmout zodpovědnost za 
svůj život a rozhodování. Znamená to ale také 
dávat moc a kompetence tam, kam patří, tj. 
uvědomit si, že jiné kompetence mám, když jsem 
v roli pracovníka sociální firmy, jiné v roli 
vedoucího tohoto pracoviště atd. 
 V praxi MTT role garanta znamená 
především intervizní práci v týmu. Poslední rok a 
půl se zaměřujeme také na rozvoj intervizí v 
duchu Otevřeného dialogu, což je pro nás velká 
výzva. 
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• Na závěr mne zajímá ještě jedno téma a to 

použití Otevřeného dialogu napříč vaší 

každodenní prací v týmu: 
 Ondra: Ako som už vravel. Otvorený 
dialóg bol jeden z hlavných vecí, na ktorú ste ma 
nalákali. V čase môjeho posobenia v PNO ma 
zaujímali myšlienky reformy, komunitné a terénne 
služby a celkovo prístupy, ktoré sme u nás vnímali 
ako nové, ale vo svete funguju s vynikajúcimi 
výsledkami už rad rokov. Mal som pocit, že 
tradičná starostlivosť nestačí, resp. neprináša 
žiadané výsledky, ale nič iné velmi neexistuje. Už 
ani neviem ako, som narazil na prístup 
Otvoreného Dialógu, ktorý som začal študovať 
prostredníctvom kníh a prednášok na youtube.  
 Výcvik bol pre mňa geograficky a 
finančne nedostupný, kedže prebiehal len v UK, 
Norsku a Finsku. Takže, keď ma oslovili zo 
Záhrady s ponukou, že ako člen týmu sa môžem 
zúčastniť ročného výcviku, tak to bol pre mňa 
taký malý zázrak. To ako fakt? V ČR niekto robí 
Otvorený Dialog? Otvorený dialóg kombinuje 
organizáciu okolo člověka v kríze so systemickým 
a narativním terapeutickým prístupom, do pomoci 
zapája celú sociálnu sieť člověka. Je to prístup 
založený na zotavení, čo vedie k 
splnomocňovaniu ľudí, a to všetko s dôrazom na 
ľudské práva ako hlavnú tému reformy 
psychiatrické starostlivosti nie len v ČR.  
 To podľa mňa posúva psychiatrickú 
starostlivosť na úplne iný level. Mohol by som 
citovať profersora psychiatrie Chrisa Gordona z 
Harwardu, s ktorým som mal nedávno tú česť sa 
stretnúť v rámci medzinárodného výskumu, 
kterého je Záhrada 2000 súčasťou.  
 ,Model " Otvoreného 
Dialogu" je ideální pro krizové 
intervence a velmi pravděpodobně 
povede k lepšímu zachování a 
rychlému návratu sociálních rolí 
klientů v psychosociální krizi; k 
snížení chronifikace; k podpoře 
skutečného informovaného souhlasu 
a společného plánování léčby a 
sdíleného rozhodování; k 
zplnomocňování klientů a k lepší 
spokojenosti uživatelů služeb.   
Je to určito model péče, ktorý bych 
chcel pre seba alebo mé drahé. A 
predstav si, že toto ja zažívam v 
kažodennej praxi… Trochu sci-fi :D  

 Berta: Myslím si, že Otevřený dialog není 
nic jiného než “Miluj bližního svého, jako sebe 
samého”, není nic jednoduššího a zároveň nic 
těžšího jít touto cestou a každý den, celý den, mít  
toto na paměti. 
 Fuky: Otevřený dialog především mění to, 
jak se dívám na sebe a pomáhá mi v mém životě 
praktikovat úctu k druhým lidem. Osobně si 
myslím, že Otevřený dialog stojí na základě 
recovery. A v práci mi navíc přináší úlevu, 
protože konečně zažívám, že to není především o 

mém výkonu. A mám takové přání, aby Otevřený 
dialog byl nástrojem pro práci i v sociálních 
službách mimo systém péče o duševní zdraví a v 
řešení věcí na úrovni státní správy. To bych si 
přál.  
 Honza: Otevřený dialog je pro mne 
především nástroj, jak se opravdu setkat s 
ostatními, slyšet se, respektovat… To jde použít 
nejen při síťových setkáních s klientem, ale 
snažím se, aby tento princip byl součástí mé 
každodenní praxe. 

Rozhovor vedla: Hanka Kontriková 

Milan Chládek 
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HANDICAP 

text VratislavaMusilová, 

 hudba Lukáš Vojvodík 
 

Nemáme svůj handicap napsaný na čele 
Nemáme svůj handicap napsaný na čele 

 
Už víme co dělat když se to zas rozjede 
Ten kdo prášky nebere ten na to dojede 

Jenže já je beru a k ničemu to není 
Musíš hochu doufat že se to časem změní 

že se to časem změní 
 

3 x Jsi normální 
Asi ne 

 
Sedím doma sám po prášcích přibírám 

Kočku pohladím kafe si udělám 
Pořád jenom spím a taky hodně jím 
Doktora se ptám – a co jako s tím 

 
3 x Cítíte se 

Psychicky zdráv 
 

Prý že nejsem normální když chodím ráda 
v dešti 

Chmury marně zaháním hlava mi z toho třeští 
Všeho se hned bojím a pak jsem zas hrdina 

Co na to rodina 
Co na to rodina 
Co na to rodina 

 
3 x Jsem normální 

Asi ne 

PŮJČOVNA KLAVÍRŮ 
Vratislava Musilová 

 
V půjčovně klavírů 

jsem nechal svoji lásku Řekl 
černobílý svět půltónů 

Někdy mi slova sama nasedají na lopatu 
Jindy je lopotně dobývám z pevnosti své 

hlavy 
Paběrkuju na pohřebišti 

myšlenek semletých časem a léky 
 

V půjčovně klavírů 
se v přítmí z moře klapek 

vynořují dávno odeznělé tóny 
A pláčou 

V opuštěné místnosti mé hlavy 
neodbytně zvoní telefon. 

Jarní tání 
Vratislava Musilová 

 

Na jaře se všechny nenaplněné touhy 
nalévají jako vředy a bolí 
Těžknou. Praskají. 

a zalévají mě hořkostí a sladkobolným 
nálevem 

Toužím, těžknu a bolím 
 

Tanečky 
Vratislava Musilová 

 
Tyhlety tanečky 

S popíchaným egem 
Já ne já ne to ty 

Už známe všecky ty figury 
V nekonečném sledu 

Stupňuje se to 
Tančíme čím dál líp 

Tyhlety tanečky 
Levá – pravá – přísun 

A kudla do zad 
A rána do podbřišku 

A sprostá slova 
Tančíme čím dál častěji 

Na tenkém ledě 
A je to tanec lásky 

Kristýna Lubová 
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Stručně z historie naší nemocnice: 
 Psychiatrická  nemocnice v Dobřanech je 
nejstarším psychiatrickým zařízením v České 
republice, jehož primárním posláním je 
poskytovat následnou psychiatrickou péči. 
 O zřízení našeho ústavu bylo rozhodnuto 
již 15. října 1874 Českým zemským sněmem. 
Potřeba zřízení tohoto ústavu byla motivována 
potřebami jednak odlehčit stávajícímu zemskému 
ústavu v Praze, jednak vyřešit naléhavé problémy 
psychiatrické péče v oblasti  na západě českých 
zemí.

 
  
 
 
  
 Se stavbou bylo započato v roce 1876, 
původní areál byl dokončen roku 1880, kdy začal 
zkušební, následujícího roku 1881 pak běžný 
provoz. Vznikl areál o 800 lůžkách, navržený 
architektem  Beníškem. Prvním ředitelem ústavu 
byl jmenován MUDr. Arnold Pick, psychiatr a 
neurolog, který po svém šestiletém působení 
v našem ústavu nastoupil úspěšnou akademickou 
kariéru univerzitního profesora na německé části 
tehdejší Karlo-Ferdinandovy Univerzity v Praze. 
Proslavil se řadou prací, udržoval kontakty se 
slavnými současníky Kraepelinem, Freudem či 
Alzheimerem. 
 Z ředitelů dobřanského ústavu před první 
světovou válkou patří velmi čestné místo MUDr. 
Hrašemu. Jedná se o postavu velmi zásadní právě 
pro rozvoj následné péče. Krom soustavného 
vzdělávání i nelékařského zdravotnického 
personálu věnoval značnou pozornost fyzické 
aktivitě ( pacienti cvičili a sportovali spolu se 
zdravotnickým personálem, dlouhá desetiletí se 
pak dokonce v několika léčebnách pořádaly tzv. 
„Hrašeho dny“). 

 Nesmírně významný byl jeho přínos právě 
pro ergoterapii, chápanou v té době spíše doslovně 
jako „ léčbu prací“. Byla to „zlatá léta“ 
psychiatrického 
ústavnictví, 
život v léčebně 
měl 
nezaměnitelný 
kolorit, pacienti 
se zaměstnanci 
žili téměř jako 
jedna rodina, 
léčebny tvořily 
téměř samostatnou hospodářskou jednotku 
s vlastními pozemky, ba i chlévy. Pacienti  
nejintenzivněji zapojení do léčby prací obývali 
komplex budov nazývaný jako „Kolonie“. V naší 
nemocnici se těmto nyní vesměs velmi pěkně 
rekonstruovaných  pavilonům tak říká dodnes… 
 V období po druhé světové válce  byla 
věnována pozornost vybudování odborného 
zázemí ústavu - do provozu byly uvedeny 
biochemické laboratoře, interní, neurologické a 
plicní oddělení. Z ředitelů tohoto období zaslouží 
zvláštní pozornost osobnost MUDr. Jaroslava 
Rubeše. Za  jeho působení na ředitelském postu 
byla pěstována nejen soudobá biologická terapie, 
ale spolu s psychologem  PhDr. Urbanem, rovněž  
po určitou dobu působícím  v našem ústavu, a doc. 
MUDr. Skálou, legendárním zakladatelem našeho 
systému  protialkoholní péče, se stal spolutvůrcem  
původního českého psychoterapeutického směru  
„SUR“ - dle iniciál tří protagonistů. To byl velký 
přínos pro československou psychiatrii v dobách, 
kdy čelila ideologickým tlakům a nebylo možno 
rozvíjet mnohé její světové směry. V SURu  byly 
tyto směry v podstatě integrovány a hnutí žije 
dodnes. 
 
Stručně o současnosti a spolupráci 

s dalšími organizacemi: 
 Náš ústav má nyní necelých 1200 lůžek a 
spolu s PN Bohnice jsme největším ústavem 
svého druhu v České republice. Vzhledem 
k nedostatku akutních lůžek v celé naší rozsáhlé 
spádové oblasti zahrnující všechny okresy 
Plzeňského a Karlovarského kraje a významné, 
lidnaté okresy Středočeského kraje a přilehlé 
okresy kraje Jihočeského, musíme zvládnout i celé 
spektrum akutních stavů. Nicméně péče následná  
je nesmírně významným segmentem naší 
působnosti. 
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 Dlouhou tradici má v naší nemocnici 
arteterapie, kterou pozdvihl před desetiletími na 
velmi dobrou, ba vynikající úrovbeň prof. Kukal 
(budově malířského ateliéru se dodnes říká 
„Kukalovna“).  Arteterapii nyní vede PaeDr. 
Blažek, krom každodenní terapie ateliér pořádá 
výstavy zahajované vernisážemi, kde se uplatní i 
literární díla našich klientů. 
 Několik desetiletí nejen psychiatrická, ale i 
široká veřejnost upozorňovala na chybějící 
mezičlánky mezi ústavní a ambulantní péči. 
V pavilonech následné péče vzdor veškeré péči, 
zapojení ergoterapeutů a arteterapeutů pacienti 
chronifikovali. Situace se začíná v posledních 
letech i v našich regionech postupně lepšit. Na 
přelomu tisíciletí vznikají zájmová  sdružení, se 
kterými byla postupně navázána spolupráce. Na 
Plzeňsku je to zejména sdružení „Ledovec“ 
založené manžely Fojtíčkovými, kteří od 
počáteční chráněné terapeutické dílny vybudovali 
organizaci poskytující služby sociální rehabilitace , 

terénní péče, podpory 
v zaměstnání a též tolik 
potřebné služby 
chráněného bydlení a další 
prospěšné programy. 
Jejich tým se stal 
základem  nově vzniklého 
Centra duševního zdraví, 
které zahájilo činnost 
v Plzni 1.4. 2019.  
 

Spolupracujeme i s organizacemi s jiných krajů, 
dosti široký záběr má Fokus, na Berounsku působí 
organizace Lomikámen. Kontakty poskytujeme i 
na pražský Kaleidoskop, který se zabývá klienty 
s osobnostními poruchami. 
 V dubnu 2016 bylo otevřeno v nově 
zrekonstruovaném pavilonu právě někdejších 
„Kolonií“ nadstandardně vybavené oddělení 
následné péče, jehož náplní je práce motivační, 
vedení klientů k aktivnímu přístupu k léčbě, ke 
své budoucnosti. Klientům je k dispozici 
ergoterapeut, arteterapeut, pedagog volného času, 
muzikoterapeut, sociální pracovník.  K posilování 
kognitivních funkcí je oblíbeným počítačovým 
programem Happy Neuron. 
 Na tomto oddělení je spolupráce 
s neziskovými organizacemi zvláště intenzivní. 
 Oddělení následné péče je v našem 
zařízení ještě dalších pět, jejich pacienti mají více 
vyjádřené postprocesuální změny, mnozí jsou 

hospitalizováni dlouhodobě. Jejich stav vyžaduje 
méně náročný program, se zaměřením na 
kognitivní rehabilitaci, edukaci, méně náročnou 
arte- a ergoterapii.  
 Snažíme se pracovat komunitním režimem, 
určitou formou spolusprávy, posilováním 
sociálních kompetencí, prosociálních vlastností. 
Složení pacientů je diagnosticky méně 
homogenní, jsou zde i pacienti s minimálně duální 
komorbiditou závislosti nebo s osobnostní 
problematikou. 
 I zde však nese spolupráce se neziskovými 
organizacemi a nyní nově i CDZ Plzeň své ovoce. 
Mnoho klientů se podařilo motivovat 
k nejrůznějším užitečným činnostem, k nalezení  
přiměřeného zázemí v podobě vhodného 
ubytování, k uplatnění v podporovaném 
zaměstnání a tím celkově zlepšit kvalitu jejich 
života. Je nutné připustit, že v začátcích 
spolupráce mezi „ústavními“ zdravotníky a 
pracovníky sdružení si bylo nutno vyjasnit určité 
rozdíly v přístupu ke klientům, ba možná i v 
celkovém paradigmatu duševní nemoci, ale vůle 
byla a je na obou stranách a spolupracujeme dle 
našeho názoru velmi dobře. 
 Průměrná doba hospitalizace se od 
prohloubení spolupráce s neziskovým sektorem 
snížila, byť v PN v Dobřanech  je  je stále velmi 
vysoká, podmíněná zejména velkým množstvím 
ochranných léčeb, ale to je již jiná kapitola… 
 Celkový efekt reformních kroků  v oblasti 
psychiatrické péče budeme možno zhodnotit až 
s odstupem, nicméně  již nyní je zřejmé, že přináší  
mnohá pozitiva.  
 Živá spolupráce, především na kulturní a 
společenské úrovni, probíhá i mezi nemocnicí a 
městem Dobřany.  Organizujeme výstavy 
výtvarných a řemeslných děl našich pacientů, 
město pořádá v našem kulturním domě 
společenské a kulturní akce, podíleli jsme se na 
výsadbě okrasných květinových záhonů v centru 
města.  Všemi těmito počiny se pokoušíme 
sbližovat světy veřejnosti a lidí, do jejichž života 
zasáhla psychická porucha.  
 Příští rok bude naše nemocnice slavit 140. 
výročí svého otevření a v této souvislosti letos na  
podzim budeme pořádat Den otevřených dveří, na 
který jste samozřejmě všichni srdečně zváni.  
 

Za nemocnici zpracovali a upravili  

Prim. MUDr. Igor Průša 

MUDr. Libor Panoš, tiskový mluvčí PNvD 
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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 

 
 

Slzy mé 
Zdeněk Demčík 

 
Chtěl bych tě hýčkat 

Hladit tě v objetí 
Je to jen přání mé 
Propláču století 

Slzy mé velké jak hrachy 
Má milá rozmilá 
Klepu se strachy 

Že už tě neuvidím 
Zmizíš mi v dáli jestli si ještě 

Vzpomeneš zdali ? 

Nekonečné moře 
Zdeněk Demčík 

 
Chtěl bych být 
Pramenem řeky 

Co vtéká se v ústí 
Do šírošírého moře 

Zatím mi zbývá 
Žízeň po tobě má lásko 
Nedostupná tíživé hoře 

Myslívám si na tebe 
Ale ty to milovaná 
Nevíš bude z to jen 
Tíseň v srdci ve snu 

Se mi zjevíš 
 

Pocit 
Zdeněk Demčík 

 
Mám pocit 

jako bych se vznášel 
a přitom 

vysoké lampy 
mocnou silou zhášel 

tak velkou 
že zároveň 

bořím ten mýtus 
o dokonalém vztahu 

a lásce 
jež vzlíná vzhůru 

visící na tenké pásce 
na té stuze 

co dokonale 
drží nás oba 

přehání neskonale 
jak žádá si to doba 

mocný cit 
který svazuje nás 
pocitům negacím 

buduje mocnou hráz 
jsme spolu 

silní a šťastni 
prosíme tě lásko 
zůstaň a nezhasni 

 

Tomáš Müller 
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Budoucnost patří kvašení. 
 
 Jak již bylo v minulých číslech řečeno, na 
tom co jíme velice záleží. Skladbou stravy 
můžeme své zdraví významně ovlivnit. Ať už 
v dobrém, nebo špatném.  
 Imunolog MUDr Martin Nouza dokonce 
tvrdí, že člověk je tak zdravý, jak je zdravé jeho 
střevo. Je prokázáno, že střevní bakterie vyrábějí 
serotonin - „hormon štěstí a pohody“, který jako 
přenašeč nervových vzruchů ovlivňuje náladu, 
paměť, vnímání bolesti, spánek a chuť k jídlu. 
Dále pak stav střev a jeho mikroflóra  ovlivňují 
jeden ze základních řídících systémů organismu 
imunitu. Své imunitě škodíme, když nejíme 
pestrou stravu, výkyvy všeho druhu konzumací 
alkoholu, extrémním sportem, špatným spánkem, 
stresem. Škodí ji také přílišný důraz na dezinfekci 
tam, kde to není nutné. Imunita se má trénovat a 
tak je vhodná takzvaná čistá špína z přírody. 
 Dobře působí i přítomnost psů, nebo koček 
v domácnosti. Dále jí pomůžeme otužováním a 
racionálním stravováním. Naší střevní mikrobiotě  
prospívají mléčné výrobky plné živých 
mikroorganisků, které najdeme např. v doma 
vyrobeném jogurtu, kefíru nebo brynze. Už naše 
babičky věděli o tom, jak zdravé je doma 
nakládané kyselé zelí.  
 Nyní nastává renezance rychlokvašení. 
Známe různé typy nakládané zeleniny, každý si 
může vybrat, co mu chutná. Dnes nabízíme recept 
na superpotravinu, která je sice trochu exotická, 
ale nesmírně zdravá Kimči. Místem odkud recept 
pochází je Korea a je pro všechny, kdo to se 
zdravím myslí vážně. 
  
  

 
Postup:  
• Smíchejte nakrájené čínské zelí a sůl, nechtě 2 

hodiny odležet.  
• Připravte chilli pastu. Smíchejte rýžovou 

mouku s vodou, rybí omáčkou, nasekaným  
česnekem, zázvorem, cukrem a chilli. 

• Zelí vymačkejte přes sítko, přidejte nakrájenou 
zeleninu, přidejte připravenou pastu a    
smíchejte. Naložte do čistých zavařovacích 
sklenic, nebo speciálních nakládacích nádob. 
Přikryjte víčkem, ale neutahujte. 

• Fermentujte při pokojové teplotě 1-3 dny, pak 
dejte do lednice, kde vydrží 6-8 týdnů. 

 
Suroviny:  
1 velké čínské zelí 
2 lžíce mořské soli 
2 lžíce rýžové mouky 
180 ml vody 
4 lžíce rybí omáčky 
6 stroužků česneku 
Zázvoru a chilli podle chuti.  
Můžete použít i sušené mleté  
chilli 
3 lžíce třtinového cukru 
1 bílá ředkev 
4 jarní cibulky 
 
 Suroviny můžete libovolně upravovat 
podle vlastních preferencí a rybí omáčka a rýžová 
mouka nejsou nezbytně nutné. 

 

S pozdravem kvašení zdar! 

Eva Klimešová 
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Jitka Vodňanská  

Voda, která hoří 
                                          
 Kniha vzpomínek známé rodinné 
psychoterapeutky, supervizorky, lektorky Jitky 
Vodňanské není typickou autobiografií.  Nejde o 
zbeletrizovaný výčet biodat, je to kniha 
prodchnuta množstvím příběhu, črt, postav, vůní, 
fotek. Kniha hýřivě pestrá jako autorka samotná. 
Začíná, jak jinak, rodinně anamnesticky u svých 
kořenů, kotvících jihočeských a bohatýrsky 
divotvorných, ukrajinských. Rychlý přelet 
dětstvím v době tuze socialistické, letmé ohlédnutí   
za líbivou, lehce naivní, blonďatou slečnou, s 
neutuchajícím gejzírem nápadů a inspirací, z dob 
studií. Ale nosným předivem knihy i jakousi 
esenciální autorčinou matérii jsou vztahy 
partnerské. Líčeno chronologicky od těch 
marginálních po ty klíčové. Z nich ponejvíce, a je 
mu věnována i nejobsáhlejší část knihy, vztah 
s Václavem Havlem. Kniha napsaná plasticky a 
čtivě. Až místy nabydete poněkud iluzorní dojem, 
že život je jeden velký mejdan. Lechtivě, mírně 
záviděníhodně, vyznívají pasáže dotýkající se 
života disentu. Nahlédnutí dovnitř nepřenosného 
fenoménu doby, kdy šeď a bezvýchodnost 
normalizace se stala podhoubím  protiproudové 
vzájemnosti a sounáležitosti těch, kteří obludnost 
systému prozřeli a odvážně se je jí vzepřeli. Nutno 
ale podotknout, že autorka sama, vědoma si síly 
svých ženských atributů, jako přitažlivá femme 
fatale, více stála po boku svých hrdinů, než byla 
aktivní hybatelkou.  
 Kniha má daleko k akademickému 
knižnímu traktátu, jde o barevné imprese, kde 
několika přesnými tahy ožívá plejáda postav, které 
se mihly autorčiným životem. A že jich bylo. 
V lexice a jazykové výbavě se zrcadlí dovednost 
profesní, umění terapeutické zkratky a schopnost 
hutného vyjádření. Syntaxe je velmi prostá, žádná 
sofistikovaná houšť krkolomných souvětí, sdělení 
úsečná, ale pregnantní. Pro čtenáře literárních 
salónů jazyk možná příliš hovorový či slangový, 
nepůsobí ale podbízivě, spíš je výrazivem 
dokreslujícím autentičnost postav, kterými je 
kniha zalidněna. Znalci knižního kanónu by 
autorce vytkli žánrovou roztříštěnost a 
nevyhraněnost.  
 Míchají se zde časové roviny, fragmenty 
snů, deníkové záznamy, korespondence, 
meditativní úvahy v celku nesourodém.  

Jakýmsi epicentrem knihy je popis vztahu 
s Havlem. Zároveň je to však nejkontroverznější 
aspekt knihy. Havel zde nabývá mnohem lidštější 
a dostupnější kontury než coby autor absurdních 
dramat. Čtenáři je dána k nahlédnutí velmi 
obsáhlá osobní korespondence partnerů, s detaily, 
kterých bychom možná snad radši zůstali ušetřeni, 
a to v době, kdy absurdní dramatik své lidské 
drama již dohrál. Tady vyvstává jeden z otazníků 
nad knihou.  
 Knižní vydání vzájemné korespondence je 
vždy problematické, zde ještě o to víc, že 
protagonistou je politická a dějinná legenda. 
Mediálně, samozřejmě, tah umný, mimoděk se ale 
vynořuje otázka nad motivy takového počinu.   
 Závěr knihy, poněkud zbytečně protáhlý a 
znatelně méně čtivý, je věnován autorčinu období 
budhistických inklinací.  
 Jsou možná pochopitelnou potřebou 
hledání přesahu a vyústěním vztahového 
karambolu, ale pro nenavyklého Středoevropana 
esoterické interpretace, rádoby moudra, působí až 
příliš dogmaticky a cizorodě východně.  
 Suma sumárum. Pokud hledáte třaskavý, 
nenudící, kaleidoskopický životní příběh podaný 
ženskou optikou, je to kniha pro Vás. Ale na 
otazníky, které při čtení vyvstaly mně, si musíte 
zodpovědět sami.     
 

Kristína Klásková 
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Útěk na začátek 
 
 Každej z nás utíká před samotou. Nebojím 
se tady toho zevšeobecnění, i když jinak je nemám 
rád. Někdo k Bohu, jiný k vodce, drogám, skvělý 
ženský, bídný ženský, neustálému zaměstnávání 
se nějakou činností... Je to útěk. Útěk je základ. 
 Nezní to sice nijak hezky, ale proč by 
člověk neutíkal? Jeho podstata není přece 
hrdinská, hrdinama se některý z nás stávají v 
mezních chvílích, ale jinak... Hrdina není 
přirozenej stav našeho bytí. Náš útěk není nijak 
dramatickej, neběžíme, co nám stačí dech, 
neopíráme se vyčerpáním o zeď... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je pro nás tak přirozenej, že si ho ani 
neuvědomujeme. Neznamená to ovšem, že nemá 
žádný následky. Má a jsou velký, tak velký, že 
nám berou skoro veškerej čas, prostor a smysl. 
 Je z této pasti úniku? Je a není. Podstatou 
je uvědomit si, zda má náš útěk šanci na úspěch.  
V podstatě nemá. Protože se nemůžeme dostat do 
stavu, kdy už budeme mít jistotu, že do konce 
svejch pozemskejch dní budeme s někým, s 
něčím... 
 Ne, z tohodle titulu nemáme šanci utéct. 
 Ani ta cesta útěku nám nedává neustálej 
pocit štěstí, úsměvu, že jsme zjistili, jak se na tom 
světě vlastně chovat, aby se to dalo...S ženou 
býváme někdy, protože nechceme být sami (ne 
proto, že bychom chtěli být právě s touto...), chlast 
je super, dokud nám dává na vybranou, ale pak, 
když nám nedovolí od sebe vydechnout, protože 
když to zkusíme, začneme se klepat, jak drahej 
pes, tak to taky stojí za vyližprdel... Ne ta cesta 
útěku bývá často spíš trnitý křoví, než krásnej 
les... 
 Po právě dokončený etapě útěku jsem 
většinou (ne vždy) v ještě horší situaci než 
předtím. Fyzicky to vždycky, když chlastovým 
tunelem běžím vstříc... Prdeli a psychicky taky, 
právě proto, že si uvědomuju, že utíkám. Tohle si 
myslím, že je naprosto klíčový pro celej fejeton – , 
nemají nikdy to čistý vědomí, „že přece dělají 
jenom to nutný, že by to na jejich místě dělal 
každej“ … nene, s tímhle je konec. Je to takovej 
hokej a já jsem právě dostal dvě minuty, jsem na 
trestný lavici. 
 Aspoň, že to vím. 

 V červenci 2019 na 18 A, Otakar Ševčík 

 

 

 

 

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. 
 

Michal Moučka 
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Nebýt sám, netrápit se, prostě vylézt ven 

a být spolu, o tom je náš  

Klub otevřeného srdce! 
 

„Každý den, vylez ven!“  

 Tento svérázný citát kamarádky Vraťky 

dobře vystihuje jeden z cílů existence našeho 

klubu.  

 Když přišla do mého života poprvé 

duševní nemoc, tak se také projevila tím, že jsem 

si přestal věřit, měl jsem pocit, že mi nikdo 

nerozumí, chtěl jsem 

být sám a prostě zalézt 

někde do kouta a tam 

se v sobě „s ní ňahňat“ 

a trápit…no, a to trápit 

nejen sebe, ale i lidi 

kolem mne, nejvíce ty 

mně nejbližší.  

 Již je to 33 let, 

co se učím se svou 

nemocí žít. Pochopil 

jsem, že nad ní 

nevyhraji sám, pouze 

s vlastními silami, ale 

potřebuji síly sdružit, 

což znamená využit 

možností více zdrojů. 

Kromě toho 

základního, což je má 

maximální spolupráce, 

vycházející ze smíření 

se s nemocí, to znamená i má práce s mými 

blízkými. Jsem člověk společenský, nemůžu žít 

sám, potřebuji k životu rodinu, přátele, známé…A 

jedna z důležitých učebních pomůcek, je i 

scházení s těmi, kteří se mnou sdílejí společné 

nám dobře známé břemeno, kterým je zkušenost 

s duševní nemocí. A jak říká staré známé přísloví, 

že: „Ve dvou se to lépe táhne“, v tomto případě to 

platí stonásob. A tak jsme se s mojí Káťou 

rozhodli dělat klub… 
 

 Co je náš klub zač? Klub otevřeného 

srdce v Příboře je svépomocná skupina se 

zaměřením na prevenci duševního zdraví, která 

vznikla díky projektu Destigmatizace duševních 

nemocí v Moravskoslezském kraji a jeho 

iniciativě NA ROVINU o duševním zdraví a 

nemoci. Máme záštitu prorodinného spolku 

Academia Via Familia (AVF), z.s, v jehož 

prostorách se scházíme. Kontaktními osobami 

jsem já, Martin Okáč, za uživatele a moje 

manželka Katka za rodinné příslušníky.  
 

 Jak fungujeme? Fungujeme od letošního 

února, scházíme se jednou za 14 dní ve čtvrtek, od 

10 do 13 hodin, včetně lehkého oběda, který si 

sami připravíme. Všechno si děláme sami, stojí 

nás to akorát náš čas, peníze na dopravu a pár 

drobných „na kávu“. Zjistili jsme, že je to zkrátka 

moc fajn v těžkostech být spolu, nést se, 

podporovat se a rozumět si, vždyť my sami 

nejlépe víme, „o čem to je“!  
 
 

 Kdo mezi nás 
chodí? Cílovou 

skupinou klubu jsou 

duševně nemocní od 18 

let bez ohledu na 

diagnózu, naši rodinní 

příslušníci a také naši 

přátelé, které téma 

duševního zdraví 

zajímá, protože nás 

znají a mají nás rádi. 

Nejsme jenom 

z Příbora, jezdí mezi 

nás z Bašky u Frýdku-

Místku, Bernartic nad 

Odrou, Frenštátu pod 

Radhošťěm, Fryčovic, 

Nového Jičína, Oder, 

Ostravy, Studénky, 

Suchdola nad Odrou a Veřovic. 
 

 Co děláme, když jsme spolu? Snažíme si 

vytvořit co nejlepší a nejpříjemnější prostor pro: 

- sdílení a vzájemné povzbuzení u kávy či čaje, 

dobrého koláče nebo společenských her 

- poradenství pro uživatele, přátele či rodinné 

příslušníky 

- naše přátele a širší veřejnost - organizujeme 

výstavy, přednášky a besedy nejen o duševním 

zdraví 

 Možná jste to poznali, a je to také cílem 

tohoto článku, náš klub je maximálně 

nízkoprahový a jeho svépomocnost spočívá v tom, 

že je levný, lze jej snadno, kdykoli, kdekoli a 

v jakémkoliv počtu účastníků zorganizovat. Jen se 

prostě toho nebát, „vylézt ven“, zkusit to a jít do 

toho! Chceš-li se něco více zeptat, klidně mi 

napiš, když budu vědět, rád ti odpovím… ☺ 

Martin Okáč, email: Martin.Okac@seznam.cz 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

Toto číslo bylo dáno do tisku 21. 9. 2019 a vychází v září. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
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