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Valná hromada schválila návrh na změnu stanov Čes-
ké asociace pro psychické zdraví. Nově upraveny byly 
především pravomoci ředitele, prezidenta a vicepre-
zidenta ČAPZ. Návrh změn stanov a jednacího řádu 
vypracovala a přednesla Mgr. Lucie Rybová

Nové pravomoci prezidenta a viceprezidenta  
    Prezident Asociace je z hlediska pracovněprávních vztahů 

nadřízeným  ředitele Asociace a je oprávněn po projednání s radou 
Asociace navrhovat řediteli odměny či udělit sankce, případně roz-
vázat s  ředitelem pracovní poměr.  

    Viceprezident zastupuje prezidenta Asociace v jeho nepřítom-
nosti na jednání rady a na valné hromadě. V případě dlouhodobé 
absence nebo nemoci prezidenta Asociace (déle než dva měsíce) 
či v případě rezignace prezidenta Asociace se viceprezident stává 
statutárním zástupcem Asociace, a to do volby nového prezidenta 
Asociace či do návratu prezidenta do funkce.  
 
Nové povinnosti ředitele Asociace  

    Ředitel řídí chod Asociace a realizace jejích programů schvá-
lených radou Asociace a za tuto činnost odpovídá radě Asociace, 
které předkládá nejpozději do 31. prosince návrh rozpočtu na další 
rok a nejpozději do 31. března návrh výroční zprávy za rok uplynulý 
a roční účetní uzávěrku.  

    Ředitel má povinnost nepoškozovat dobré jméno Asociace a úzce 
spolupracovat s prezidentem Asociace.  

    Ředitel má povinnost dodržovat stanovy a další organizační 
normy a dodržovat usnesení valné hromady a rady Asociace.  
 
Nové povinnosti ředitele Asociace dle Organi-
začního a jednacího řádu  

    Ředitel je odpovědný za prezentaci a činnost Asociace a za soulad 
činnosti Asociace s posláním a stanovami Asociace a s programem 
činnosti schváleným valnou hromadou v příslušném roce. 

    Ředitel odpovídá za vyrovnané hospodaření Asociace, které je 
v  souladu s rozpočtem Asociace.  

    Ředitel předkládá radě Asociace ke schválení finální návrh 
rozpočtu Asociace vždy do 31. března a průběžně radu Asociace 
informuje o finanční situaci Asociace.  

    Veškeré změny v rozpočtu, žádosti o půjčky či o dotace musí být 
schválené radou Asociace.  

    Ředitel dohlíží na řádné vedení účetnictví (včetně zpracování 
auditu) a je odpovědný za evidenci a uchování všech důležitých 
dokumentů v písemné i v elektronické podobě (zejména smluv, 
účetních dokladů a korespondence).  

    Ředitel předkládá k projednání radě Asociace nejpozději dva týdny 
před konáním valné hromady průběžnou zprávu o činnosti Asociace 
a průběžnou zprávu o hospodaření a finanční situaci Asociace. 

    Ředitel předkládá k projednání radě Asociace nejpozději dva 
týdny před konáním valné hromady návrh činnosti a návrh rozpočtu 
na následující kalendářní rok.  

    Ředitel předkládá radě ke schválení návrh výroční zprávy Asociace 
nejpozději do 31. března a odpovídá za finální verzi výroční zprávy, 
kterou je povinen zveřejnit na webových stránkách Asociace a rozeslat 
příslušným institucím nejpozději do 30. června kalendářního roku.  

    Ředitel zodpovídá za průběžnou aktualizaci všech propagačních 
materiálů Asociace včetně webových stránek Asociace, za vypraco-
vání a průběžnou aktualizaci vnitřních předpisů Asociace a za běžný 
chod organizace.  
 
Další změny ve stanovách  
Valná hromada může schválit vznik kontrolní komise, která prověří 
hospodaření Asociace za období stanovené valnou hromadou 
a předloží zprávu ve lhůtě stanovené valnou hromadou. Valná 
hromada může schválit vznik poradní nebo odborné komise. Valná 
hromada schvaluje organizační a jednací řád Asociace. Rada Asocia-
ce kontroluje hospodaření Asociace.

Lucie Rybová

VAlNá hrOmADA zVOlilA NOVOu rADu 
Na valné hromadě České asociace pro psychické zdraví, která 
se konala 8. prosince  v pražském sídle ČAPZ v Jelení ulici, byli 
do rady nově zvoleni Ing. Radek Prouza, Mgr. Barbora Gecová 
a Kateřina Králová.  Noví členové rady nahradili Mgr. Jitku 
Styblíkovou, Lucii Broukalovou, Ing. Janu Pivoňkovou. Tito 
radní odstoupili během roku 2008.

Radu Asociace v čele s prezidentem MUDr. Martinem Jaro-
límkem od 8. 12. 2008 tvoří Tomáš Adam, Mgr. Barbora Gecová,  
Blanka Chválová, Jan Jaroš, Blanka Kašparová, Kateřina Králo-
vá, Ing. Radek Prouza, Mgr. Lucie Rybová a  MUDr. Jan Vevera. 

Milí a věrní čtenáři, UŽ JE TO TADY! 
Náš časopis vytvářený novým redakčním týmem vstupuje do roku 2009 v novém „hávu“ opět coby měsíčník a ZDARMA! 
Možná si kladete otázku, zda se ta nová redakční rada (případně celé vedení ČAPZ ) nezbláznila. Proč nechtít na 
vydávání časopisu vydělat aspoň nějaké peníze? Není to tím, že by naše organizace zázrakem ohróóóómně zbohatla. 
Jenom jsme změnili „filosofii“ distribuce ESPRITU, stejně jak se změnila obsahová kvalita tohoto periodika. Prostě 
budeme hrozně rádi, když se tento „plátek“ dostane k tomu nejposlednějšímu človíčkovi naší země. A pomůže mu. 

Martin Jarolímek, prezident ČAPZ

 PS: Dovolte mi jednu osobní poznámku. Jsem hrdý na to, že naše organizace vstoupila do nového roku s odkrytým 
hledím, čistým štítem a narovnanou páteří.

Změny ve stanovách Asociace
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Ohlédnutí za prosincovým  
seminářem v Emauzích

Vzhledem k dramatické situaci v České asociaci pro 
psychické zdraví ve druhé polovině loňského roku byla 
původně plánovaná třídenní jáchymovská konference 
(měla se konat už po deváté v Kralupech nad Vlta-
vou) nahrazena jednodenním seminářem v pražských 
Emauzích. Ohlasy na celodenní maratón narychlo 
zorganizovaných přednášek byly možná až překvapivě 
pozitivní. Účastníci oceňovali spád i zajímavá téma-
ta příspěvků a také snadno dostupné místo konání. 
Během třídenní konference mimo Prahu je sice daleko 
víc příležitostí k navazování kontaktů, ale přijet na 
takovou konferenci znamená pro většinu lidí vzít si na 
pár dní dovolenou. Pořadatelé by možná mohli zvážit, 
zda na loňskou nouzovou variantu pro velký úspěch 
nenavázat. Jubilejní desátá konference by se možná 
na příštích deset let mohla proměnit v intenzivní jed-
nodenní seminář pořádaný pokaždé v Praze (nebo na 
jiném spádovém a snadno dosažitelném místě).

V  dobré se nakonec obrátila i tematická dvojkolejnost 
prosincového semináře v Emauzích. Vedle příspěvků na 
téma Sociální začleňování osob s duševním onemocněním 
měli účastníci možnost vyslechnout blok přednášek na 

téma Spiritualita a duševní onemocnění – na první pohled z trochu 
jiného soudku. Kombinace nadčasových (ale i pro širší veřejnost 
mimořádně atraktivních) problémů s problémy v současnosti 
naléhavě aktuálními, ale přízemějšími (financování, koncepce 
psychiatrické péče), seminář zpestřila a oživila. V devět hodin ráno 
byl refektář emauzského opatství plný posluchačů a nevyprázdnil 
se ani v pozdních odpoledních hodinách. K úspěchu přispěla i další 
tradiční přednost konferencí pořádaných ČAPZ – u mikrofonu se 
střídali laici (pacienti) i odborníci – psychiatři, terapeuti, ale také 
specialisté z příbuzných oblastí. Ti všichni vnesli do svých vystou-
pení (a přenesli do myslí posluchačů) rozličné úhly pohledu na 
probíraná témata.  

Pozornost si zaslouží hned první příspěvek Daniela Černíka Ježíš 
jako duševní onemocnění a způsob léčby. Daniel Černík je příkladem 
člověka, který se naučil žít se svou duševní nemocí, aniž by se musel 
vzdát toho, co mu přinesla pozitivního. Jeho přesvědčení, že je v ně-
jakém smyslu mesiáš mu umožňuje cítit zvláštní hodnotu vlastního 
života pro jiné lidi a současně (také díky intenzivní práci v terape-
utické skupině Martina Skály) mu nebrání v běžném fungování 
a navazování kontaktů s okolím. Nejen obdivovatelům amerických 
thrillerů a Bruce Willise (který s naftařskou vrtnou soupravou na 
povrchu komety mířící na Zemi zachraňuje nic netušící lidstvo) by 
mohlo být jasné, že kus mesiáše je v každém z nás, protože žádný 
člověk nechce být jen bezvýznamným kouskem zblázněné bílkoviny. 
Jak na závěr vystoupení Daniela Černíka podotkl Martin Skála, 
možná stačí, když člověk dokáže zachránit sám sebe. 

O tom, že člověk nemusí být spokojen s pouhou konzumní 
existencí, svědčí i příspěvek Šamanská krize, který přednesl psy-
choterapeut Pjéra la Šé’z. Ochutnávku z jeho přednášky najdete 
na osmé straně v rubrice Téma, které tentokrát věnujeme psycho-
spirituální krizi. Na semináři o tomto tématu diskutovali hlavně 
Michael Vančura a  Martin Jarolímek. Na otázku v názvu jejich 
příspěvků Existuje psychospirituální krize? má každý z nich poněkud 
odlišnou odpověď. Víc se dozvíte v našem Tématu. Také Ivan David 
a Jan Vavera mají trochu rozdílné názory a na semináři to (opět) 
vyšlo najevo. Týkají se ovšem jiné oblasti – koncepce a financování 
psychiatrické péče. S pohledem Ivana Davida na tuto problematiku 
se můžete seznámit v rozhovoru na straně čtrnáct. Janu Veverovi 
poskytneme prostor v příštím čísle Espritu.

Josef Gabriel

   Největší ohlas u posluchačů měly přednášky věnované vztahu 
spirituality a duševního onemocnění, foto: J. Martínek



4

Od 1. ledna 2009 vstoupil v plat-
nost nový zákon o nemocenském 
pojištění. Podle nové úpravy dostane 

nemocný zaměstnanec svou nemocenskou 
dávku od pojišťovny až od 15. dne trvání 
pracovní neschopnosti. Za prvních 14 ka-
lendářních dnů bude nově vyplácet náhradu 
mzdy zaměstnavatel, přičemž za první tři 
dny pracovní neschopnosti se neposkytuje 
žádná náhrada. Po dobu prvních 14 dnů 
bude mít zaměstnavatel navíc právo sám ne-
mocného kontrolovat. Pokud zaměstnavatel 
zjistí, že se zaměstnanec v době své pracovní 
neschopnosti nenachází v místě, které uvedl 
lékaři, nebo že nedodržuje dobu vycházek, 

může náhradu mzdy svému zaměstnanci za 
prvních 14 kalendářních dnů snížit, nebo ji 
dokonce nemusí vyplatit vůbec. Minister-
stvo práce si od této úpravy slibuje snížení 
zneužívání celého systému, doufá, že přístup 
zaměstnanců i zaměstnavatelů k pracovní 
neschopnosti bude zodpovědnější.

 Zaměstnanec v pracovní neschopnosti 
má na náhradu mzdy nárok od 4. pracov-
ního dne a při karanténě od 1. pracovního 
dne. Nastoupení do pracovní neschopnosti 
probíhá tak, že zaměstnanec předá žádost 
o dávku (žádost vystavuje zpravidla lékař) 
svému zaměstnavateli, který ji musí při-
jmout, a spolu s podklady potřebnými pro 

Prvních 14 dnů nemoci bude v režii zaměstnavatelů 
posouzení nároku na dávku a pro výpočet 
její výše ji postoupí příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení. Úřad pak po pro-
zkoumání všech náležitostí dávku přizná 
a do měsíce vyplatí. 

Modelová situace: Pan František byl 
zvyklý čas od času „zamarodit“. Aspoň tři 
dny. Když k tomu přidal víkend, stihl doma 
udělat kus práce. V poslední době už to sice 
nebylo první tři dny nemoci s penězi nijak 
slavné, při jeho dvacetitisícovém platu 
dostal za jeden den pracovní neschopnosti 
nemocenské 420 Kč. Ale hodily se. Od 
ledna to bude složitější. Neschopenku bude 
muset pan František předložit zaměstna-
vateli, který mu pouze omluví tři pracovní 
dny, za něž mu náhradu nedá. Od 4. do 
14. dne bude mít pan František nárok na 
náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. 
Ta se vypočítává z průměrné hodinové 
mzdy a v případě Františka činí náhrada za 
14 dnů nemoci 3 424 Kč. Teprve od 15. dne 
pracovní neschopnosti bude pobírat 
klasické nemocenské dávky. Pan František 
s „maroděním“ pravděpodobně skončí, už 
se to nevyplatí. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

hrubá mzda náhrada mzdy  nemocenské podíl k hrubé
 od zaměstnavatele z pojištění mzdě

15 000 Kč  2 569 Kč  4 272 Kč  45 %

20 000 Kč  3 424 Kč  5 696 Kč  45 %

25 000 Kč  4 240 Kč  7 008 Kč  45 %

30 000 Kč  4 811 Kč  7 952 Kč  43 %

40 000 Kč  5 748 Kč  9 456 Kč  38 %

P sychiatrická léčebna Bohnice (PL) 
pořádá již druhý ročník bezplatných 
přednášek o psychiatrii určených 

veřejnosti. Tento „kurz psychiatrie pro kaž-
dého“ probíhá od 13. ledna do 24. března, 
každé úterý od 16 hodin v hlavním sále 
Divadla Za plotem v areálu léčebny. Vybraná 
témata přednášejí odborníci PL Bohnice. 
Cílem přednášek je přispět k celkovému zlep-
šení postoje veřejnosti k duševně nemocným 
lidem a jejich potřebám. „Hodláme se trvale 
snažit o osvětu psychiatrické oblasti. Dou-

Kurz psychiatrie pro každého!

fáme, že si pak například lidé uvědomí, že 
péče o některé duševně nemocné v psychi-
atrických léčebnách má své opodstatnění 
a v určitých případech je nezastupitelná,“ 
říká Dagmar Žaludová, tisková mluvčí PL 
Bohnice. 

„Nápad pořádat tyto přednášky vzešel 
z četných žádostí nezdravotnických zaměst-
nanců našeho ústavu, kteří se chtěli zorien-
tovat v problematice psychiatrie. Přednášky 
jsme nabídli také široké veřejnosti a byli 

jsme překvapeni zájmem, s jakým se tato 
akce u laiků setkala,“ uvádí Dagmar Žaludo-
vá. „V Divadle Za plotem bývá během této 
akce téměř každé místo obsazeno. Jed-
notlivá témata pozorně sleduje kolem 250 
lidí různých profesí a věkových kategorií. 
Množství dotazů z publika a aktivní účast 
v diskusi nás přesvědčuje o tom, že u veřej-
nosti je velký deficit znalostí o psychiatrii 
a duševních nemocech a že jí tyto informace 
dlužíme,“ uzavírá paní Žaludová. 

Program přednášek
  13. ledna 2009 – Zobrazování mozku, od rentgenu k magnetické rezonanci –  

  MUDr. Martin Petrovský 
  20. ledna – Opravdu přibývá duševních poruch? – MUDr. Ivan David, CSc. 
  27. ledna – Agrese, duševní poruchy a kriminalita (soudní posouzení) – MUDr. Jiří Švarc, PhD. 
  3. února – Klinické studie a zkoušení léků v psychiatrii – MUDr. Michal Maršálek, CSc. 
  10. února – Psychiatrie a společnost (sociologie duševních poruch) –  

  prof. MUDr. Karel Chromý, CSc. 
  17. února – Patologické hráčství a další „nelátkové“ závislosti – MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
  24. února – Disociativní a konverzní poruchy (hysterie) – MUDr. Ivan David, CSc. 
  3. března – Pedofilie, sadismus, a co s nimi? – MUDr. Martin Hollý 
  10. března – Od duševních poruch k sociálním problémům – MUDr. Ivan David, CSc.

aktuality
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N ový informační portál www.leky.sukl.cz zřízený Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)má za úkol seznamovat 
pacienty s léky dostupnými na českém trhu, s jejich působe-

ním na lidský organismus a také s pravidly výdeje všech dostupných 
léčiv. „Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se pomocí těchto 
internetových stránek snaží srozumitelnou formou přiblížit široké 
veřejnosti problematiku léčivých přípravků,“ uvádí Martin Beneš, 
ředitel SÚKL. „Pacient zde nalezne úplný přehled všech registro-
vaných léčivých přípravků, schválených klinických studií a přehled 
lékáren. Nově je připravena i databáze volně prodejných léčiv. Pro 
snazší orientaci je připraven i slovníček a soubor nejčastějších otázek 
a odpovědí,“ dodává Martin Beneš. Portál má přispět nejen k lepší 
orientaci pacientů ve světě léčiv, ale také k jejich větší emancipaci 
v procesu léčby. 

Více na www.sukl.cz

Nový informační portál  
o lécích

Na konci roku 2008 proběhla generální „postelová“ 
stávka sociálních pracovníků sdružených v iniciativě 
BED IN. Asi čtyři desítky sociálních pracovníků se 
sešly v pyžamech před budovou ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV), aby upozornily na neúnosný 
finanční stav v oblasti sociálních služeb. 

Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom zůstali 
v pyžamu a skutečně nevstali z postele?“ ptali se 10. prosince 
2008, v Den lidských práv, účastníci happeningu BED IN. 

Současně stávkovaly (pracovaly v pyžamech) tisíce lidí z neziskových 
organizací po celé republice. Přidat se mohl každý, komu špatný stav 
našich sociálních služeb způsobený především nedostatkem financí 
není lhostejný. K iniciativě BED IN se připojily desítky neziskových 
organizací (některé s celorepublikovou působností) i spousta neorga-
nizovaných jednotlivců. 

BED IN hodlá v podobných akcích pokračovat i v letošním roce. 
Jako první se uskuteční 25. února „Velký únor BED IN“. Organizá-
toři k tomuto datu shromáždí od poskytovatelů sociálních služeb ak-
tuální informace týkající se jejich financování, aby mohli informo-
vat MPSV i novináře o tom, kolik stát dluží poskytovatelům sociální 
péče, jak se s tím vyrovnávají a kdo z nich se chystá ukončit činnost. 

„Dne 3. března 2009 v 17 hodin v Café Therapy pak proběh-
ne ‚Kulatý hranatý stůl BED IN‘ o naší identitě v sociálních službách 
a o tom, jak se nám v nich žije,“ říká Dušan Dvořák, hlavní iniciá-
tor aktivit BED IN. „Kulaté hranaté stoly BED IN chceme pořádat 
pravidelněji. Budeme zvát zajímavé hosty a moderátory a také ty, 
kteří by měli vidět, a nevidí,“ dodává Dvořák. 

Následovat by mělo „BED IN blábolení“ před Úřadem vlády ČR. 
„Půjde o štafetové čtení úředních blábolů, které musíme znát a číst 
a kterými se někteří při své práci dokonce řídí,“ vysvětluje Dušan 
Dvořák. Ve vzdálenější budoucnosti se pak chystá například „Velký 
pšouk BED IN“, o kterém ještě není známo, jak proběhne a co bude 
jeho náplní, pouze se ví, že proběhne na Vltavě a bude „vidět a cítit“. 

Iniciativa BED IN však naprosto není jen recesistickým pod-
nikem. Stovky smějících se profesionálů z neziskového sektoru 
dobře vědí, že na celé situaci ve skutečnosti není nic k smíchu. Už 
léta se starají o ty nejpotřebnější za velmi nízké platy, z roku na rok 

BED IN pokračuje
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žijí v nejistotě, zda přijdou dotace na základní činnosti a v jaké výši, 
donekonečna píší projekty, aniž by mohli dlouhodobě rozvoj služeb 
plánovat. Peníze přicházejí se zpožděním, na jaře není na výplaty 
a na podzim bez výstrahy přiletí „balík“, který je třeba do konce 
roku utratit. Nekoncepční systém financování čas od času ohrožuje 
samotnou existenci většiny neziskovek. 

Tomáš Kasík z občanského sdružení Eset-Help a také jeden ze 
signatářů BED IN se pokouší vysvětlit důvody své nespokojenosti 
se sociálním systémem: „Proč se připojuji ke stávce? Myslím, že je 
nezbytné nějakým způsobem vyřešit otázku financování sociálních 
služeb. Mají-li představitelé státního aparátu pocit, že v neziskových 
organizacích se pohybují samí dobrodinci, ochotní pracovat za sym-
bolickou odměnu, rád bych je vyvedl z omylu. Stejně tak se dnešní 
stav dotýká klientů, kteří nemohou využívat sociální služby v plném 
rozsahu, protože jsou některé organizace díky své finanční situaci 
nuceny redukovat služby. Rád bych viděl ochotu řešit tuto situaci ně-
jak systémově, případně ať nám tedy někdo dá konečně najevo svůj 
nezájem o sociální služby a jasně řekne, postarejte se o sebe sami. 
Pokud se tak nestane, obávám se, že organizace v sociální oblasti 
budou mít za několik let velký problém najít zaměstnance ochotné 
v nich pracovat.“

Více na www.generalni-stavka.info

BED 
IN

aktuality
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Na prosincovém semináři ČAPZ v pražských Emau-
zích zazněly v bloku přednášek spiritualita a duševní 
onemocnění dva protichůdné příspěvky. Michael 
Vančura a Martin Jarolímek v nich hledali odpověď na 
společnou otázku: Existuje psychospirituální krize? 
Michael Vančura, jako předseda sdružení Diabasis, 
které nabízí služby lidem procházejicím psychospiri-
tuální krizí, její existenci pochopitelně hájil. Martin 
Jarolímek, který se v Denním psychiatrickém sanato-
riu Ondřejov věnuje léčení psychotických onemocnění, 
mluvil spíše o psychotické poruše. 

P o delší diskusi přistoupil Michael Vančura na návrh Marti-
na Jarolímka označit spornou skupinu jevů za psychotický 
stav, který může mít spirituální rozměr. V této formulaci 
je důležité slůvko může. Psychotický stav, který nemá 

spirituální rozměr, se vyznačuje emočním zmatkem, bludy a haluci-
nacemi a  je třeba ho léčit psychofarmaky. Psychospirituální krize se 
projevuje dosti podobně – extatickou náladou, změnami vnímání, 
mimořádnými stavy vědomí a bludy s mytologickým obsahem. 
Farmakologickou léčbu však podle Michaela Vančury téměř nevy-
žaduje. V zásadě se totiž jedná o pozitivní duchovní zážitek, který 
člověka může obohatit a podle toho je třeba s ním zacházet. Potíž je 
v tom, jak v  konkrétním případě poznat, zda člověk jen blázní, nebo 
prožívá duchovní přerod.

Problémy s diagnostikou 
Před odborníky (psychiatry) i před laiky (pacienty) stojí dvě rizika. 
Pokud padne volba na klasickou farmakologickou léčbu, hrozí, že 
v záplavě psychofarmak utone spirituální rozměr krize, která člověka 
potkala, a on propásne příležitost využít jí k vlastnímu duchovnímu 
pokroku či prozření. Pokud se lékař rozhodne pro alternativní pří-

stup, hrozí, že blouznící a dezorientovaný psychotik nedostane včas 
potřebnou léčbu. Poškodit zřejmě může člověka obojí. 

Odborníci si toto dilema uvědomují a snaží se najít vodítka pro 
jeho řešení. Michael Vančura například podrobně vyjmenovává cha-
rakteristické rozdíly mezi psychospirituální krizí a psychiatrickou 
poruchou. Rozlišuje přitom kritéria medicínská a psychologická. 

Jestliže se prokáže somatická nemoc, která může způsobovat 
psychologické změny, jestliže se  objeví patologický proces v mozku 
nebo jeho organické poškození a jestliže je zřejmá porucha intelektu 
a paměti, zmatenost a neschopnost komunikace a spolupráce, je 
třeba volit medicínský přístup. 

Jestliže klinické zkoušky a laboratorní testy nic takového neodhalí 
a schopnost komunikovat a kooperovat je zachována, může se podle 

Michaela Vančury jednat o psychospirituální krizi. Lze ji rozpoznat 
i podle psychologických kritérií, jako je přiměřené fungování před 
krizí (bez psychiatrických problémů), schopnost vztahu a kooperace 
i  během mimořádných zážitků, vědomí jejich intrapsychické podstaty, 
důvěra a schopnost přijmout pomoc, nepřítomnost destrukčních nebo 
sebedestruktivních myšlenek a podobně. Praktické rozhodování při 
propuknutí akutní  psychické krize je však obtížné. „Neznáme totiž 
spolehlivý způsob, jak rozeznat, zda mimořádný stav vědomí půjde 
směrem benigního nebo maligního vývoje,“ přiznává Michael Vanču-
ra ve svém článku Psychospirituální krize. Rozhodnutí, co a za jakých 
okolností riskovat, záleží na přesvědčení (svědomí) každého psychi-
atra. „Menší chybu zřejmě uděláme, když otevřeme možnost vnímat 
příznaky v pozitivním rámci někomu, o kom později zjistíme, že se 
spíše jedná o schizofrenii, než když léčbou a nastavením patologické-
ho rámce zastavíme proces někoho, kdo prochází psychospirituálním 
procesem,“ vyjadřuje svůj názor Michael Vančura.

Nemoc má i duchovní rozměr
I když Martin Jarolímek připustil, že psychotický stav některých paci-
entů může mít spirituální rozměr, jeho pochybnosti tím zřejmě nepadly. 

Existuje psychospirituální krize?

tématéma

   Michael Vanura a Martin Jarolímek, foto: J. Martínek
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„Základní otázkou je, zda psychospirituální krize existuje či nikoliv. 
Když jsem  byl takto přímo dotázán, odpověděl jsem, že z mého klasic-
kého medicínského hlediska neexistuje, ale že jsem během své praxe 
několik takových pacientů potkal,“ říká Martin Jarolímek. Diagnóza 
psychospirituální krize je však podle něj v těchto případech daleko 
příznivější a méně stigmatizující než například diagnóza paranoidní 
schizofrenie, která by takto označeného člověka předurčovala k typické 
„kariéře“ psychiatrického pacienta. „Hlavním kritériem pro rozlišení 
psychospirituální krize a normální psychózy je přítomnost spirituality 
neboli duchovna. Pokud je tento spirituální rozměr rozpoznán, mělo 
by se s takovým člověkem v terapii zacházet odlišně od jiných pacientů. 
Ale nejsem si tím zcela jist,“ přiznává Martin Jarolímek. Podle jeho ná-
zoru může mít každá nemoc svůj duchovní rozměr, to však nic nemění 
na potřebě její standardní léčby. „Vždyť řada duševních, ale i tělesných 
nemocí je přirozeně doprovázena základními existenčními otázkami 
typu: ‚Co se to se mnou stalo? Proč zrovna mně? Proč právě teď? Má 
moje nemoc nějaký smysl? Jak tato zkušenost změní život můj a mně 
blízkých osob?‘ Nevím, zda tyto otázky jsou ‚správně‘ spirituální, ale 
určitě jsou opravdově lidské. A proto musíme k těmto lidem vždy při-
stupovat s lidským porozuměním a pokorou,“ říká Martin Jarolímek.

Cesty za spirituálními prožitky
Psychospirituální krizi definuje Michael Vančura v citovaném článku 
jako „epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí 
a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatic-

kých funkcí, ve kterých je 
patrný přesah obvyklých 
hranic definice vlastního 
já“. Psychospirituální krize 
nebo také, řečeno s Marti-
nem Jarolímkem a Micha-
elem Vančurou „psycho-
tický stav, který může mít 
spirituální rozměr“, je jen 
jednou z cest ke změněným 
stavům vědomí, mystické 
zkušenosti či psychos-
pirituálním zážitkům. 
Možností, jak se přiblížit 
„tomu co nás přesahuje“, 
je velké množství – od 
modlitby a meditace, přes 

holotropní dýchání  až po stavy na hranici života a  smrti. Na to co se 
v takových chvílích vlastně děje, existují nejrůznější názory a výklady. 
Existenci spirituálních prožitků a jejich strhující obsah dosvědčují celé 
dějiny lidstva. Cena za takovou zkušenost je však vysoká. K extatickým 
zážitkům vede buď dlouhá cesta odříkání, pokorného hledání a zrání, 
nebo krátká cesta nenadálé katastrofy či riskantních experimentů.

 
Do země lala
Na semináři v Emauzích demonstroval Michael Vančura příklad čis-
tého spirituálního zážitku na příkladu americké neurobioložky Gill, 
která utrpěla mozkovou mrtvici. O svém zážitku vyprávěla v jedné 
televizní show před dvanácti lety. „Ztratila jsem rovnováhu, musela 
jsem se opřít o stěnu. Propojila jsem se s atomy a molekulami stěny, 
takže jsem přestala mít schopnost rozpoznávat, kde končím. Jediné, 
co jsem objevila, byla energie. Říkala jsem si, co se to se mnou děje, 
co se mi to stalo. Upovídané hlasy, které vycházely z levé poloviny 
mého mozku utichly, jako by je někdo zastavil. Byla jsem v šoku, že 
se nacházím uvnitř tiché mysli. Téměř okamžitě jsem byla uchvácena 
nádherou energie okolo mě, protože jsem nedokázala určit hranice 
svého těla, cítila jsem se nesmírně veliká a nekonečně rozsáhlá. Byla 
jsem spojena v jedno s veškerou energií, která existovala a byla to 
nádhera. V zápětí se o slovo přihlásila levá hemisféra a povídá, máme 
problém, potřebujeme pomoc. Tak jsem si řekla, mám problém, 
potřebuji pomoc, ale v tu chvíli mě to odneslo do země Lala, jak 
jsem tomu říkala. Bylo to neuvěřitelně krásné. Představte si, jaké 
by to bylo, kdybyste se odpojili od levé hemisféry, která vás spojuje 
s vnějším světem. Ocitla jsem se v prostoru, kde zmizely veškeré 
myšlenky na práci a na stres s tím spojený. Měla jsem pocit míru 
a klidu. Představte si, jaké by to bylo ztratit třicetisedmiletý emoční 
nános, cítila jsem euforii, byla to nádhera,“ popisuje svoje pocity po 
úderu mrtvice americká neurobioložka. Měla štěstí, podařilo se jí na 
sebe upozornit a ještě včas se dostala do nemocnice. „Když jsem se 
odpoledne probudila, byla jsem šokována, že ještě žiji. S životem jsem 
se už rozloučila, moje mysl visela mezi dvěma opačnými rovinami 
reality. Stimulace, která přicházela senzorickými systémy mi působila 
velikou bolest. Světlo pálilo do mozku jako divoký oheň a zvuky byly 
šíleně hlasité a chaotické. Neuměla jsem rozpoznat lidský hlas na 
pozadí hluku. Přála jsem si uniknout. Nedokázala jsem určit polohu 
svého těla v prostoru, měla jsem pocit, že jsem nesmírně obrovská 
a rozlehlá jako džin, který byl vypuštěn z lahve. Duše se mi volně po-
hybovala jako volně plující velryba v tiché euforii. Našla jsem nirvánu. 
Pomyslela jsem si, že není možné toto nesmírné já vměstnat zpátky 
do tak malého těla. Pak jsem si uvědomila, že jsem stále na živu 
a přestavovala jsem si svět plný krásných, mírumilovných, soucitných 
lidí, kteří ví, že do tohoto prostoru mohou kdykoliv vstoupit. Lidé, 
kteří vědí, že si mohou kdykoliv vybrat. Dokážou vstoupit do pravé 
hemisféry a nalézt mír. Jaká je tato zkušenost fantastickým darem, 
jaký životní vhled! Motivovalo mě to k tomu, abych se uzdravila,“ 
vypráví americká výzkumnice. Podle jejího výkladu vede cesta k nir-
váně přes svazek nervů, který spojuje levou a pravou polovinu mozku. 
Země Lala, země blaženosti, se prý nachází v naší pravé mozkové 
hemisféře. Mozkový infarkt, který postihl levou hemisféru, otevřel 
Gill krátkou, ale bolestnou cestu k úžasnému duchovnímu prožitku. 
Z úderu mrtvice se pak vzpamatovávala osm let. 

Josef Gabriel

MělA JSeM POCIt, 
že JSeM NeSMírNě 
ObrOvSKá A rOZleHlá 
JAKO DžIN, Který byl 
vyPUŠtěN Z lAHve. 
DUŠe Se MI vOlNě 
POHybOvAlA JAKO  
vOlNě PlUJíCí velrybA 
v tICHé eUfOrII.  
NAŠlA JSeM NIrváNU.
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PORADNA
Dotaz:
Jmenuji se Michal a je mi 35 let. Pocházím z Moravy, 
kde jsem vystudoval střední a vysokou školu. Pak jsem 
pracoval ve státním podniku jako strojní inženýr. Bydlel 
jsem s rodiči a moje práce byla hodně časově náročná, 
neměl jsem vůbec čas na soukromý život. Postupně ve 
mně začalo narůstat vnitřní napětí, dostavily se pocity 
vztahovačnosti. Jednoho dne jsem se probudil s jasným 
přesvědčením, že šéf mého oddělení je členem tajného 
spiknutí proti mé osobě a má za úkol mě zlikvidovat 
jakýmikoliv prostředky. Začal jsem pozorně sledovat 
každý jeho krok a jeho jednání mě utvrzovalo v mém 
přesvědčení. Nemohl jsem spát, celé noci jsem prostál 
u okna a kontroloval všechny auta, co jezdily okolo, abych 
zjistil, které z nich je součástí spiknutí. Jednoho dne 
jsem přišel do práce a všiml si zlomené tužky na svém 
stole. Okamžitě jsem vběhl do pracovny svého šéfa a bez 
jakéhokoliv varování jsem ho několikrát bodl nůžkama 
do břicha. Co pak následovalo, si dokážete představit: 
policie, záchranka, hospitalizace v psychiatrické léčebně, 
diagnóza – paranoidní schizofrenie, zahájení řízení 
o přiznání invalidního důchodu.

Teď jsem v plném invalidním důchodu, bydlím v Praze. 
Dva roky pracuji jako pomocný barman v „polochráněné 
dílně“. Cítím se už tak dobře, že bych chtěl pracovat na 
plný úvazek jako ostatní „normální“ lidé. Bojím se ale, 
že když začnu pracovat, přijdu o plný invalidní důchod 
(PID). Čas od času totiž stále mívám krátké období 
vztahovačnosti, během kterého nejsem schopný nic dělat. 
PID je pro mě stabilní finanční jistotou. Má moje situace 
nějaké řešení? 

Odpověď:
Michale, optimální řešení existuje. Dle zákona č. 155/1995 
Sb. O důchodovém pojištění může občan k přiznanému 
invalidnímu důchodu provádět výdělečnou činnost 
v libovolném rozsahu. Takže můžete i nadále pobírat 
svoji důchodovou jistotu a zároveň plat v libovolné výši. 
Jak uvádí výše uvedený zákon, každý občan s invalid-
ním důchodem se musí zúčastňovat kontrolní prohlídky 
u lékařské posudkové komise zpravidla jednou za dva 
roky. Až budete vyzván k dostavení se k této komisi, 
můžete bez obav sdělit pravdu o své pracovní aktivitě. 
Váš ošetřující lékař, který zná nejlépe Váš zdravotní stav, 
popíše v lékařské zprávě kolísání vaší duševní rovnováhy 
a vztahovačnosti, což bude dostatečným podkladem 
k ponechání PID pro další období.

MUDr. Martin Jarolímek

PSYCHOSEZNAMKA
Své odpovědi nebo žádosti o seznámení zasílejte na poštovní 
adresu: ČAPZ, Jelení 9, 118 00 Praha 1 nebo na e -mailovou 
adresu: inzerce@capz.cz. Všechny došlé vzkazy budou 
předány.
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mi chybíš. Jsem normální kluk, co hledá vmi chybíš. Jsem normální kluk, co hledá v  životě přátelství životě přátelství 
aa  lásku. Chodím do posilovny, plavat, jezdím na kole. Dvě lásku. Chodím do posilovny, plavat, jezdím na kole. Dvě 
hodiny denně pracuji vhodiny denně pracuji v  centru pro tělesně postižené jako centru pro tělesně postižené jako 
údržbář aúdržbář a  zahradník. Pokud máš zájem, mohla by ses podívat zahradník. Pokud máš zájem, mohla by ses podívat 
na můj profil sna můj profil s  fotkama na Seznamce. Moje jméno při vyhlefotkama na Seznamce. Moje jméno při vyhle--
dávání je „schovanek“.dávání je „schovanek“.

Těším se na tvoji odpověď. Těším se na tvoji odpověď. 

Jmenuji seJmenuji se  OliverOliver, hledám slečnu, která by šla se mnou do , hledám slečnu, která by šla se mnou do 
kina nebo posedět akina nebo posedět a  popovídat si. Hledám holku, se kterou popovídat si. Hledám holku, se kterou 
si budu rozumět asi budu rozumět a  ona se mnou, hledám kamarádství iona se mnou, hledám kamarádství i  přápřá--
telství. Bydlím vtelství. Bydlím v  Hradci Králové, je mi 21 let, měřím 185Hradci Králové, je mi 21 let, měřím 185  cm, cm, 
nekouřím, ale kuřačka mi nevadí. Moje koníčky: rekreačně nekouřím, ale kuřačka mi nevadí. Moje koníčky: rekreačně 
tenis, fotbal, film, divadlo, cestování.tenis, fotbal, film, divadlo, cestování.

Těším se na shledání sTěším se na shledání s  Tebou. Můj telefon: 777Tebou. Můj telefon: 777  556556  800800

Další možnosti seznámení lze najít na internetové 
  PsychoseznamcePsychoseznamce na adrese www.psychoseznamka.czwww.psychoseznamka.cz.

 linKA PSychOPOMOci – 224 214 214 
   www.psychopomoc.cz 
Projekt můžete podpořit zasláním dárcovské sms  
ve tvaru DMS PSYCHICKEZDRAVI na číslo 87777 
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K rizové zážitky a případy často působí, jako by tu byly 
vlastně přinejmenším dva typy krize nebo dva způsoby, 
kterými je možné krizovou situaci řešit. Člověk, který je 
vystaven psychospirituální krizi je de facto v situaci, o které 

Indiáni říkají, že mu duch zaklepal na rameno. Snad tím chtějí říci 
něco v tom smyslu, že duch vyzval dotyčného k účasti na duchovním 
životě. Další rozhodování je ovšem na člověku samotném, přičemž 
velmi častým případem je to, že se člověku otevřou určité oblasti, ve 
kterých se v příznivých případech naučí nějak smysluplně pohybovat, 
takže v daných oblastech získá jisté kompetence. Tím je také obvykle 
psychospirituální krize překonána. 

Nasazení vlastní celistvosti
Šamanská krize je však něčím docela jiným, protože zasahuje daleko 
hlubší a rozsáhlejší oblasti lidské bytosti. Lze snad bez nadsázky říci, 
že šamanská krize prostupuje člověka v celé totalitě jeho bytí. Navíc 
není možné ji jen tak snadno překonat tím, že postižený člověk pochopí 
něco dílčího. Naopak se zdá, že každé takové porozumění je pouze 
jakýmsi předběžným krokem k něčemu dalekosáhlejšímu, a tím je 
naprostá proměna dosavadního lidského údělu toho, kdo je takovou 
krizí zasažen. Uvolňují se při tom tak mocné síly nevědomí, že člověk 
musí postupně zvládnout umění jakéhosi aktivního odevzdání se, 
neboť jinak mu hrozí fyzický, či dokonce duchovní zánik. Jinými slovy 
je zřejmé, že jelikož šamanská krize prostupuje lidskou bytostí v její 
celistvosti, lze na ni smysluplně odpovědět právě jen nasazením vlastní 
celistvosti. Takový proces přirozeně vyžaduje svůj vlastní čas. 

Právě proto je možno u přírodních národů pozorovat přinejmen-
ším jakési dvojí kritérium síly toho kterého šamana. Jednak je to 
délka jeho krize, která by u skutečného šamana neměla být kratší 
než šest let a delší než deset let. Je to pochopitelné kritérium, protože 
lidská bytost potřebuje hodně času k tomu, aby pronikla do sku-
tečných hlubin i výšin kolektivního nevědomí. Stejně tak potřebuje 
dost času k tomu, aby odtud zase našla cestu zpět do lidského světa. 
Jestliže však v oněch odlehlých oblastech z jakéhokoli důvodu zůstá-
vá a nevrací se příliš dlouho, nejspíše se už ani navrátit nemůže nebo 
nechce, potom nelze mluvit o osobnosti šamana. Protože z definice 
je šamanem ten, kdo se ponořil do kolektivního nevědomí dostateč-
ně hluboko, a potom našel svou vlastní cestu zpět. Proto je schopen 
ponechávat vědomě všemu zcela volný průběh, jak o tom můžeme 
najít doklady například u Lao-tseho a jeho principu wu-wej. (…)

Bez nadsázky lze říci, že skutečný šaman působí tak, jako by měl 
přímé napojení na samotného Ducha. A v tom je právě onen zásadní 
rozdíl mezi běžným příslušníkem kmene a šamanem. Jedině díky 
tomu můžeme pochopit, proč je osobnost šamana natolik zásadní 
a klíčová pro duchovní identitu celého kmene. Šaman totiž nepředsta-
vuje pouze osobnost, která řídí rituály. Je zároveň jakýmsi ztělesněním 
duchovní paměti - a tedy identity - celého společenství. Zároveň je no-
sitelem kulturní kontinuity svého kmene. Ale hlavně: není zástupcem 
žádného z členů kmene. Nestaví sebe mezi Ducha a nějakého člověka. 
V podstatě lze jeho činnost přirovnat k fungování katalyzátoru, který 
urychluje určité procesy a sám se přitom nespotřebovává. 

To všechno lze vysvětlit skutečně jen tím, že prošel procesem 
šamanské krize, která naprosto změnila způsob jeho existence. Bez 
přehánění lze snad říci, že se stal samotným Duchem natolik, nako-
lik je to vůbec v lidských silách. Šaman je reálným naplněním oné 
tradiční alchymistické moudrosti, podle níž nejen, že člověk usiluje 
o to stát se Bohem, ale zároveň Bůh usiluje stát se člověkem. 

Porozumíme šamanismu?
Až dosud nebyla téměř vůbec zmíněna naše normalizovaná technická 
konzumní společnost. Je pro ni zcela charakteristické, že hned při 
prvních kontaktech s přírodními kulturami byli tehdejší badatelé 
nadmíru šokováni tím, že u přírodních lidí má takovou prestiž šaman, 
který vykazuje z pohledu etnologů veškeré známky rozvinutého šílen-
ství. Zmítá se na zemi, kvílí, koulí očima a slintá docela jako nějaký 
schizofrenik. Evropští badatelé začali měnit své názory až tehdy, když 
zjistili, že tito lidé jsou schopni zcela nadlidských výkonů, když tančí 
bez odpočinku několik dní a nocí, nebo když při putování pro nějakou 
duši do podsvětí vypijí abnormální množství alkoholu, aniž by měli 
jakékoli příznaky opilosti, apod. Je příznačné, že to byla až takováto 
zjištění, která badatele inspirovala k tomu, aby se fenoménem šama-
nismu začali zabývat mnohem důkladněji. 

Ovšem teprve dnes konečně dozrává naše technická civilizace 
k tomu, aby se šamanismu skutečně pokusila porozumět. Možná je 
hlavním důvodem katastrofální ohrožení samotné technické civili-
zace, před kterým již není možné dál zavírat oči. Dokážeme promě-
nit svůj úhel pohledu ještě včas a natolik, aby se také v naší civilizaci 
mohli opět objevit skuteční šamani? Budou nás k tomu inspirovat 
alespoň indigové děti, kterých neustále přibývá? Pochopíme včas 
prastarou mayskou moudrost, která říká, že na konci času uvidíme, 
že my jsme ti, na které jsme čekali...?

Nechejme se překvapit a doufejme, že to překvapení bude příjemné.
Pjér la Šé‘z 

Autor pracuje jako soukromý psychoterapeut.   
S příspěvkem o šamanské krizi vystoupil na prosincovém  

semináři v bloku přednášek na téma „Spiritualita a duševní onemocnění“.

Šamanská krize

téma8

   Pjér la Šé‘z, foto: J. Martínek
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   Mořská víla, Radek Nebovidský

Začalo to koncem roku 1993, dral jsem peří na 
pracovní terapii v Psychiatrické léčebně v Horních 
Beřkovicích. Bavil jsem se přes stůl s jedním pacien-
tem o náboženství a najednou nám vpadl do hovo-
ru mladík a začal filozofovat. Jmenoval se Radek 
Nebovidský.

P adli jsme si do noty a brzy se spřátelili. Radek ale z léčebny 
zanedlouho utekl a znovu jsme se viděli, až když mě 
v únoru 1994 propustili. Dozvěděl jsem se, že v Ústí nad 
Labem existuje sdružení Fokus (organizace pro péči o lidi 

s duševním onemocněním). Snažili jsme se tam s Radkem dojíždět, 
ale nevytrvali jsme, protože to bylo moc daleko. Mnohem víc nás 
tehdy vábila turistika a hřbitovy. 

Život mezi odpadky
Radek trpí duševní poruchou, která je zčásti vrozená a zčásti získaná 
prostředím, v němž je nucen bydlet. Žije se svou matkou, která doma 
kupí nepořádek nasbíraný u popelnic. U nich v bytě se dá jen ležet, 
vše je zaházené nejrůznějšími hadry. Zhruba třicet let Radkova matka 
obtěžuje sousedy silným zápachem, který se line z jejich bytu. Město 
nechalo byt už třikrát vyklidit a pokaždé si odváželi dva velkoob-
jemové kontejnery plné odpadků. Radkova matka ale vždycky byt 
zanedlouho znovu naplnila harampádím. 

Radek se počínání 
své matky nahlas brání, 
takže je to hlavně jeho 
křik, co sousedé tak 
často slýchávají. To 
Radek vypadá zpustle 
a zanedbaně. Jeho matka 
navenek vystupuje jako 
starší, vždy upravená 
milá dáma. Je to on, kdo 
si chodí tak často uklid-
ňovat nervy do hospody. 
Kdo pak uvěří tomu, co já 
jistě vím, totiž, že Radek není vůbec nebezpečný. Že je naopak citlivý 
a poctivý. Je to ten typ, který pokladní upozorní, když mu vrátí víc 
peněz, než by měla, a když najde v poli kotě, vezme si ho domů. Jed-
nou chtěl dokázat, že to s úklidem bytu myslí vážně a naivně koupil 
vysavač za třináct tisíc na splátky.

S přáteli po boku
Na podzim roku 2006 jsme s Radkem kvůli jeho problému kontakto-
vali občanské sdružení Kolumbus. Tam mu nabídli chráněné bydlení 
v Terapeutické komunitě v Mýtě u Rokycan. Byly dohodnuty dva 
termíny, ale v obou případech mu matka odjezd rozmluvila. Pak si-
tuace utichla až do doby, kdy Radek i jeho matka dostali otravu krve. 
Radek se z nemoci dostal rychle, ale jeho matka byla několik měsíců 
hospitalizována. V té době bylo s Radkem zahájeno soudní řízení 

Jak se žije citlivým lidem  
„na smetišti“

o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Nejprve Radkovi přišel 
dopis, že si má sehnat právníka. Radil jsem mu, že sdružení Kolum-
bus je připraveno pomoci, ale Radek stále opakoval, že když se byt 
do měsíce vyklidí, nikdo ho nemůže dát do ústavu. Nakonec jsem 
Radka přiměl k tomu, aby se nechal vyšetřit od soudního znalce, ale 
nedopadlo to moc dobře. Důvody? Vyšetření probíhalo v psychiatric-
ké léčebně, na kterou má Radek špatné vzpomínky. Navíc je Radek 
plachý a nedůvěřivý. Svou roli hrálo i to, že je Radek velice přecitli-
vělý při jednání s lékaři. Radek nebyl ochotný spolupracovat. Soud 
byl odročen s tím, že si má Radek ve svém zájmu sehnat alespoň dva 
svědky. Teď teprve začal brát situaci opravdu vážně. Poprosil mě 
a Jana Jaroše, abychom svědčili v jeho prospěch. Soud dopadl dobře, 
Radek byl na svých právech omezen jen částečně, avšak s tím, že 
musí nastoupit do komunity v Mýtě. 

 
Kolumbus připlouvá na pomoc
Postupně se začala rozvíjet spolupráce městského úřadu se 
sdružením Kolumbus. Radek absolvoval týdenní rekreaci se členy 
Kolumbu. Zpočátku o sebe nedbal a snadno ztrácel koncentraci, ale 
už třetí den byly v jeho chování vidět změny k lepšímu. Pochopil, 
že hodně záleží na něm samotném, jestli se jeho stav zlepší. Zatím 
svou nelibost vůči chování své matky dokázal vyjadřovat jen agresí, 
snad se časem naučí řešit své problémy jinak. Ví, že to bude trvat 
dlouho a bude to těžké, ale neztrácí naději. Každopádně už teď 
není tolik zamračený a uzavřený, dokonce z ničeho nic namaloval 
nádherný obraz. 

Pavel Hlušička, člen o. s. KOLUMBUS 

...žIJe Se SvOU MAtKOU, 
Která DOMA KUPí 
NePOřáDeK NASbírANý 
U POPelNIC. U NICH 
v bytě Se Dá JeN ležet, 
vŠe Je ZAHáZeNé 
NeJrůZNěJŠíMI HADry... 

zkušenosti

   Pjér la Šé‘z, foto: J. Martínek



10 zkušenosti

Chci vám vyprávět příběh mé nemoci, která připravila 
krušné chvíle mně i mé rodině. Začalo to, když jsem 
byla s dcerou na mateřské dovolené a večery jsem trá-
vila na internetu. Přistěhovala jsem se za manželem 
do města, které jsem neznala a ve kterém jsem neměla 
žádné zázemí, ani nikoho, s kým bych si mohla poví-
dat. Manžel se v té době věnoval kromě zaměstnání 
ještě projektu, na kterém pracoval, když přišel večer 
z práce. Takže jsem trávila celé dny i večery o samotě. 
Chyběla mi komunikace, a tak jsem využila možnosti 
internetového chatování, doufala jsem, že tam najdu 
přátele. Chatovala jsem už dřív, dokonce jsem se pro-
střednictvím internetu seznámila se svým mužem. 

N a chatu jsem narazila na zvláštního člověka, který si mě 
k sobě připoutal a vmanipuloval mě do podivné hry. 
Jmenoval se Petr a podle všeho to byl člen nějaké sekty; 
to mě ale napadlo až později. Tehdy se prezentoval jako 

otec šesti dětí. Tvrdil, že pomáhá lidem, léčí je, hlásal lásku k bližní-
mu...  Nabídl mi, abych byla jeho žákyní. Chtěl mě učit duchovním 
věcem. K duchovnu jsem měla vždycky blízko, lákalo mě to, proto jsem 
souhlasila. Petr často hovořil o „pravé“ lásce, jako o něčem, co mám 
cítit. Chtěl, abych také k němu něco cítila, což se mu podařilo. Skutečně 
jsem k němu byla silně citově připoutaná a usilovala jsem o to, abych 
se s ním mohla setkat. K tomu však nedošlo. Byl pro mě jakýmsi 
nedotknutelným guru, snadno mě proto vždy dostal tam, kde mě chtěl 
mít. Později jsem už byla ve stádiu, kdy bych byla ochotná udělat cokoli, 
co by mi řekl. Věřila jsem všemu, co říkal. I když například tvrdil, že 
mluví s anděly a že i se svými dětmi mluví andělským jazykem, že vídá 
démony a bojuje s nimi. Připadalo mi to naprosto přirozené. Přitom, 
když jsme si později s manželem pročítali historii těch internetových 
rozhovorů, zjistili jsme, že si velmi často odporoval. 

musíš se učit lásce...!
Má závislost na Petrovi se stále zvyšovala. Doplácela na to čím dál 
víc má rodina, zanedbávala jsem domácnost i péči o děti. Stále 
častěji jsem o Petrovi doma mluvila.  Kdykoli se můj manžel pokusil 
nesouhlasit s tím, co si myslí nebo co mi říká Petr, reagovala jsem 
podrážděně. Manžela samozřejmě štvalo, že je tady nějaký jiný muž, 
o kterém neustále mluvím a kterého vehementně bráním, nechtěl se 
ale chovat jako žárlivý blázen. Zároveň si uvědomoval, že beze mě 
domácnost a rodina fungovat nemůže. Byl zmatený a nevěděl, jak 
zabránit tomu, že se naší rodině pomalu vzdaluji. Naše hádky byly 
čím dál vyostřenější.  A Petr, můj duchovní guru, mi zase neustále 
opakoval, že v sobě nemám žádnou lásku, že se musím lásce učit. 
Měla jsem pocit, že prohrávám na obou frontách. Upadala jsem do 
depresí, protože jsem nevěděla jak to udělat, abych Petrovi vyhověla. 
Celé dny jsem jenom ležela v posteli a promítala si naše rozhovory. 
Domácnost šla naprosto mimo mě a s manželem jsem se dostávala do 

velkých střetů. Nakonec to můj muž nevydržel a napsal Petrovi email. 
Petr mu odpověděl úplně normálně a rozumně s tím, že nevěděl, jak 
na tom jsem, a že to napraví. Samozřejmě, že věděl, v jak špatném 
jsem stavu, a nenapravil nic. Kvůli tomu dopisu jsem se na manžela 
strašně zlobila. Byla jsem na něj skutečně zlá, říkala jsem mu hrozné 
věci, a dokonce jsem ho uhodila. 

Vrchol všech mých bludů byla představa, že jsem těhotná. Pře-
stala jsem jíst, čtrnáct dní jsem nevzala nic do úst a na manželovy 
dotazy jsem odpovídala, že jsem těhotná s andělem. Bylo to, jako 
bych v sobě měla vnitřní hlas, který mi říká, co mám a nemám dělat, 
jestli mám nebo nemám jíst apod. Už jsem se nekontrolovala, dokon-
ce jsem mluvila cizími jazyky. 

rozvod, nebo léčebna
Tato největší krize trvala asi tři měsíce. Potom následovalo určité 
zklidnění. Bylo jasné, že musíme situaci nějak řešit a manžel na 
mě stále více naléhal. Souhlasila jsem, až když jsem nemohla tři 
dny za sebou spát, a uznala jsem, že potřebuji prášky na spaní. 
Děsilo mě, jak hrozně zlá umím být, jak se dokážu k manželovi 
chovat krutě. I to byl impuls, díky kterému jsem se rozhodla jít na 
psychiatrii. Byla jsem naštvaná na celý svět, šla jsem tam, ale byla 
jsem plná vzdoru. Na první návštěvě jsem paní doktorce řekla jen 

Věřila jsem  
v těhotenství s andělem

   Modré z nebe, Hanka Cimplová
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o nespavosti a o svém afektivním chování vůči manželovi, kterého 
se chci zbavit. Po druhé návštěvě už paní doktorka poznala, že jde 
o psychózu. Léky, které mi předepsala, mi částečně pomohly, byla 
jsem klidnější, ale i tak mi hlavou běhaly různé myšlenky, které mě 
odváděly od normálního života. Byla jsem zahloubaná a pořád jsem 
utíkala do jiného světa. Stále mě přitahoval internet. Petr dělal mrt-
vého brouka, nejspíš se zalekl toho, jak to se mnou dopadlo. S ním 
jsem tedy na chatu už nekomunikovala, zato jsem se bavila s jinými 
lidmi, s některými jsem flirtovala, na jiné jsem byla zlá, podobně 
jako na manžela.

 Manželství bylo na pokraji rozvodu. Nejdřív jsem byla pro 
rozvod já, ale když manžel chtěl, abych si vybrala: rozvod, nebo lé-
čebna, vybrala jsem si léčebnu. Dnes jsem velice ráda, že jsem se tak 
rozhodla. V psychiatrické léčebně jsem mohla mluvit o svých pro-
blémech s někým nezúčastněným, nadto s odborníkem. Pomohlo mi 
to dostat se z bludného kruhu, ve kterém jsem se ztrácela. Nicméně 
jsem z léčebny po čtrnácti dnech utekla, protože jsem tam navázala 
známost, a cítila jsem, že to nejsem já. Tohle bych já nikdy neudělala. 
Také paní doktorka, která mě viděla po hospitalizaci, říkala, že trpím 
poruchou osobnosti, nikoli psychózou, a že tedy nepotřebuji žádné 
léky. Chtěla jsem tomu věřit a sama jsem se před paní doktorkou 
snažila chovat normálně. Manžel ale viděl, že nejsem v pořádku 

a vyhledal pomoc psychiatra. Také pana doktora varoval, že mám 
tendenci se tvářit, jako by se mnou nic nebylo.

zpátky v realitě
 Pan doktor poznal, že nemůže předpokládat, že budu brát pravidelně 
léky. Navrhl mi tedy, že mi bude dávat po tři měsíce injekce, které 
nemívají žádné vedlejší účinky. Souhlasila jsem, i když jsem k tomu 
měla nedůvěru. Po třetí injekci jsem skutečně pocítila velkou vnitřní 
úlevu. Bylo to, jako bych konečně měla pevnou půdu pod nohama, 
cítila jsem radost a naději, že všechno bude lepší, a všechny ty ubíje-
jící myšlenky prostě odešly. Byla to úleva nejen pro mě, ale i pro mou 
rodinu. Začala jsem s nimi normálně komunikovat, nekoukala jsem 
do prázdna, postupně jsem dávala dohromady domácnost a po dvou 
letech jsem si zase všímala svých dětí. 

Chatování jde dnes už mimo mě. Je ze mě běžný uživatel internetu. 
Po psychotických stavech zůstaly jen vzpomínky a také určitá nejis-
tota v sociální sféře. Nikdy jsem nebyla příliš společenská, ale teď mi 
dělá komunikace s okolím mnohem větší problémy. Bojím se návratu 
do společnosti, který mě po konci mateřské čeká. Mým cílem je dospět 
do fáze, kdy dokážu fungovat bez pomoci léků. Zatím to možné není, 
ale věřím, že s pomocí psychiatra do toho stádia dospěju.

Irena
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Psychiatr Ivan David, donedávna ředitel bohnické 
léčebny a také bývalý ministr zdravotnictví, se dlou-
hodobě aktivně zasazuje o zlepšení situace v oblasti 
poskytování psychiatrické léčby v České republice. Dle 
něj je nutné zkvalitnit péči o psychicky nemocné ve 
velkých zařízeních, ale zároveň také začít s procesem 
deinstitucionalizace. Nejdříve ze všeho bychom se 
však měli poučit z chyb, kterých se dopustili při refor-
mách psychiatrie v zahraničí.  

Jaké jsou hlavní problémy v oblasti péče o duševně nemocné?
Záleží na tom, ke které zájmové skupině patříte. Pojišťovny uvažují, 
jak na psychiatrické péči ušetřit. Občanská sdružení se snaží získat 
co nejvíce peněz. Duševně nemocní, kteří se hodlají léčit, přemýšlejí 
o tom, kde a jak se léčit nejlépe. Ti, co se léčit nechtějí, uvažují, jak se 
léčení vyhnout. Ambulantním lékařům jde samozřejmě o to, aby měli 
velký příjem. Největším problémem ústavů je zanedbanost některých 
oddělení a nedostatek prostředků na kvalitní péči. Záleží tedy na úhlu 
pohledu.  

A jaký je ten Váš? Co je potřeba udělat nebo zlepšit?
Je nezbytné zajistit co nejlepší péči pro všechny jedince, jejichž 
onemocnění představuje závažný problém pro ně samotné nebo pro 
jejich okolí. Výdaje určené na léčbu psychiatrických pacientů musí 
být na takové úrovni, aby se tento cíl dal splnit. Je to postoj typicky 
levicový. Říká se, že zdraví není levicové nebo pravicové, to je sice 
pravda, ale zdravotnictví je levicové nebo pravicové. Z levicového 
hlediska chceme, aby se léčili ti, kteří jsou nemocní, což není žádná 
samozřejmost. Například ve Spojených státech je pouze dvacet 
procent nemocných schizofrenií v kontaktu s lékařem. 

Zlepšování péče o duševně nemocné by se nemělo týkat jenom 
léčeben, ale celého systému, do kterého patří i návazná péče, 
nemyslíte? 
S tím souhlasím, ale znovu zdůrazňuji, že je důležité zaměřit se na 
vážně nemocné. Když jako lékař přijdete k havárii autobusu, nebu-

dete ze všeho nejdřív ošetřovat ty, co křičí, ale ty, kteří vůbec nekřičí, 
protože jsou v bezvědomí. K psychiatrické péči musíme přistupovat 
podobně. Nezaměřujme svou pozornost především na jedince, jež 
nejvíce mluví o tom, že potřebují péči, ale spíše na ty, kteří ani nejsou 
schopni o pomoc požádat. 

Kdo je zodpovědný za špatný stav české psychiatrie? 
Myslím si, že za stav psychiatrické péče nejvíc odpovídají psychiatři 
sami, jejich komunita, její vedení, vedení odborné společnosti. Pro-
kazují trvalou neschopnost ovlivnit mínění veřejnosti a politiků, aby 
dosáhli zlepšení péče. Chápu, že profesor z kliniky bude raději jezdit 
po kongresech v zahraničí a přednášet o nových lécích, za což mu 
firma zaplatí, ale duševně nemocným, kteří nemají šanci dosáhnout 
na péči, to nepomůže. Stejné je to i v Německu a řadě jiných evrop-
ských zemí, protože duševně nemocní nekřičí, protože psychiatrie je 
izolována a všichni ji podceňují, včetně novinářů. 

Je možné kvalitu péče o duševně nemocné nějak zlepšit?
Ano, ale musíme trvat na vědeckém přístupu k řešení našeho problé-
mu. To řešení musí být postaveno na důkazech a nikoliv na pouhém 
tvrzení. Nesmíme vycházet z nějakého dogmatu, ale z faktů, které lze 

ověřit. Jsem přesvědčen, že je 
potřeba zabývat se především 
těmi, kteří jsou nejvíce ne-
mocní, a ne těmi, kteří nejvíce 
platí. Domnívám se, že bychom 
měli léčit především pacienty 
postižené psychózami, těžkými 
organickými poruchami a ne-
mocné závislostmi. Pokud se 
o tuto skupinu dokážeme posta-
rat, tak se poté můžeme zabývat 
i jedinci, jejichž onemocnění 
jsou méně závažná. 

V současné době existuje 
dogma, které není postaveno 
na žádných důkazech, že ne-
mocným nejvíce prospěje, když 
je uzavřeme na psychiatrická 
lůžková zařízení, zejména ta 
velká. Nevím, proč právě velká 

zařízení, pravděpodobně proto, že jsou schopna poskytovat dife-
rencovanou a kvalitní péči. Jenom ve velkém zařízení totiž můžete 
mít dementní pacienty na jiném oddělení než závislé, lidi s těžkými 
neurózami, depresivní nebo epileptiky. Máte-li malé třicetilůžkové 
nemocniční oddělení, nutně se tam vytvoří směs nejrůznějších 
poruch, což vylučuje jakoukoli systematickou péči. 

Jak probíhala reformace psychiatrie v zahraničí? 
Podívejme se například na situaci v USA. Ve Spojených státech se 
psychiatrické ústavy budovaly od poloviny devatenáctého století. Do 
té doby byli těžce duševně nemocní ve vězení nebo žili doma, třeba 
přikovaní ve stáji, aby nedělali ostudu a neobtěžovali okolí. Poté, co byly 
léčebny dokončeny, byly do nich umístěny všechny společensky nepři-
způsobivé osoby – zloději, alkoholici, tuláci, syfilitici, žebráci, dementní 
lidé, zlobivé děti, přestárlí občané, které nebylo kam umístit. Všichni 

rozhovor

Duševně nemocní „nekřičí“ 

MySlíM SI, že ZA 
StAv PSyCHIAtrICKé 
Péče NeJvíC 
ODPOvíDAJí 
PSyCHIAtřI SAMI. 
PrOKAZUJí trvAlOU 
NeSCHOPNOSt 
OvlIvNIt MíNěNí 
veřeJNOStI 
A POlItIKů, Aby 
DOSáHlI ZlePŠeNí 
Péče. 

   Ivan David
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byli nacpáni do psychiatrických ústavů, a to v době, kdy neexistovalo 
žádné léčení. Ústavy rychle rostly a začaly být nákladné, na péči se stále 
více šetřilo, situace v ústavech se zhoršovala, často tam docházelo i ke 
zneužívání psychiatrie. Nejhoršího stavu bylo dosaženo ve dvacátém 
století, a to zejména v době druhé světové války. Do armády odešla 
značná část kvalifikovaných pracovníků léčeben, kteří nebyli nikým 
nahrazeni, takže se pak o dvě stě pacientů staral jeden ošetřovatel. 

Jaká je současná situace ve Spojených státech?
Po druhé světové válce bylo rozhodnuto, že místo ústavů budou 
vytvořena malá komunitní centra, jedno centrum na padesát tisíc 
obyvatel. Velké ústavy dostávaly stále méně peněz, takže musely 
propouštět pacienty, což způsobilo v krátké době obrovský nárůst 
bezdomovectví. Třetinu bezdomovců tvořili lidé s takzvanou vážnou 
duševní poruchou, podle americké terminologie tam patří schizofre-
nie, bipolární porucha a těžké deprese. 

Před padesáti lety bylo ve velkých psychiatrických ústavech 
v USA asi půl milionu psychiatrických lůžek, dnes je jich zhruba 
45 tisíc. V přepočtu na množství obyvatel je to asi čtyřikrát méně než 
v České republice. Mezi bezdomovci je přibližně 200 tisíc duševně 
nemocných, ve vězení jich je také kolem 200 tisíc a  spousta dalších 
žije doma a neléčí se. 

Postihl stejný osud i Evropu? 
Psychiatrické ústavy byly zavírány například i ve Velké Británii. 
Bezdomovectví duševně nemocných je tam obrovské. Tvrdí se, že 
duševně nemocní jsou svobodnější, protože jsou na ulici. Tam se 
o ně starají ambulantní týmy, které je vyhledávají a pečují o ně, což 
je údajně moderní. Donutí nemocného člověka, aby vstal, aby se 
oblékl, a odvezou ho do zaměstnání, které pro něj sehnali, protože 
on sám by nikam nedošel. To je také institucionalizace, jenom mimo 
zdi ústavů. Přibližně od sedmdesátých let však v Británii pozoruje-
me proces reinstitucionalizace. Vznikají zařízení, která se jmenují 
například Hostel pro 24 hodinovou péči s pomocí zdravotnického 
personálu, což je v podstatě totéž jako ústav. 

rozhovor

Existují však také pozitivní příklady reformy psychiatrické péče, 
třeba Belgie. Tam se snaží rozvíjet komunitní péči a podporují re-
socializaci, ale zároveň se nevzdávají racionálního přístupu k léčení 
duševně nemocných v ústavní i ambulantní péči.

Je nějaký rozdíl mezi americkým a evropským přístupem?
Ve Spojených státech se duševně nemocní stěhují do vězení, v západ-
ní Evropě se stěhují do léčby nařízené soudem. To jsou nemocniční 
oddělení za betonovými zdmi, za vysokými ploty s ostnatým drátem. 
Zatímco v Bohnicích máme z třinácti set pacientů pouze osmdesát 
případů léčených z nařízení soudu, v Mnichově, v nemocnici Haaru 
mají z dvanácti set nemocných 350 takových pacientů. Nemocní se 
stěhují na ulici, tam neobstojí, dostanou se do konfliktu se zákonem 
a z nařízení soudu se stěhují zpátky do nemocnice. Někdo to pokládá 
za ohromný pokrok, já se domnívám, že to je hrůzné.

Podobná situace je ve Švédsku, tam vedlo uzavření ústavů k vel-
kému nárůstu bezdomovectví a také kriminality duševně nemoc-
ných bezdomovců.  Tito lidé se pak dostávají do různých vězeňských 
zařízení nebo na uzavřená oddělení. V současnosti ale chtějí ve 
Švédsku kvůli svobodě pacientů zrušit i tato uzavřená oddělení, 
takže se zřejmě duševně nemocní budou stěhovat do vězení, kam 
jinam. Ptal jsem se švédských psychiatrů, co si o tom myslí. Řekli: 
„Myslíme si, že byste neměli opakovat naše chyby.“  Nicméně se 
tyto tendence pod různými humanistickými hesly opakují v dalších 
a dalších zemích. Vede to k dehumanizaci skutečné situace duševně 
nemocných. 

 
Zmíněná humanistická hesla se ovšem objevují v řadě oficiálních 
dokumentů...
Co je to oficiální? Oficiální znamená úřední. K úředním dokumentům 
se můžeme postavit dvojím způsobem. Buď je budeme brát vážně, což 
bude mít za následek opakování chyb, nebo se k těmto dokumentům 
obrátíme zády, poučeni negativními příklady z jiných zemí, kde se 
těmito humanistickými hesly při reformě psychiatrie řídili. 

Josef Gabriel

   Londýn, Trafalgar Square. Psychiatrické ústavy byly zavírány například i ve Velké Británii. Bezdomovectví duševně nemocných je tam obrovské. 
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V terapeutické komunitě Mýto u Rokycan zápasí 
skupina sedmi mladých lidí s následky psychotického 
onemocnění. S nalezením cesty do obyčejného, šťast-
ného (ale mnohdy nelehkého) života jim pomáhá tera-
peutický tým z České asociace pro psychické zdraví. 

V e známém westernu přijíždí do zapadlé mexické vesničky 
sedm statečných pistolníků, aby bránili bezmocné vesničany 
před zlodějskými nájezdy Calverovy bandy. Sedm statečných 
mladých lidí, kteří žijí na barokní faře v Mýtě u Rokycan, 

samozřejmě nebrání obyvatele tohoto městečka, ale sami sebe. Bojují 
o vlastní budoucnost s tím, co dokáže způsobit duševní nemoc. Těžké 
psychotické onemocnění se totiž velmi podobá pustošivému nájezdu 
loupící bandy. Zkuste si představit lidské nitro jako živou vzkvétající 
vesnici s obdělanými poli a zahradami. Ataka psychického onemocnění 
po sobě zanechá poničený život. I když se přežene, zbude po ní spoušť 
v podobě rozmetaných plánů do budoucna, pošlapaného sebevědomí, 
vyhořelých sil, ochromené vůle, zničených návyků, ztráty kontaktu 
s okolím.  Aby se nemoc nevrátila, je třeba budovat zátarasy a hlou-
bit zákopy, vyzbrojit oslabené tělo léky, dodržovat téměř vojenskou 
disciplínu, protože ve vzduchu stále visí hrozba nenadálého přepadení. 
Tohle všechno je dost obtížné, ale nestačí pouze ubránit se přesile 
útočníků. Je třeba pokusit se o to nejtěžší – obyčejný, každodenní život. 
Zvednout se každé ráno z postele a uprostřed trosek znovu obdělávat 
pole, obnovit vypálené stodoly, opravit rozmlácený nábytek a začít 
s úklidem, přípravou jídla, praním špinavých svršků...

 
ze statku ve Stříteži ...
Terapeutická komunita funguje podobně jako venkovská rodina za 
starých časů. Její členové jsou pospolu doma i venku, při práci, při 
odpočinku i zábavě. „Na faře v Mýtě jsem oprášil svou starou ideu 
terapeutické komunity pro vážně duševně nemocné, kteří by tam 
dlouhodobě bydleli a vedli komunitní život: prali, vařili, starali se 
o dům a pracovali v dílnách. Důležité je, aby něco vytvářeli a učili se 
znovu základním pracovním, sociálním a hygienickým návykům, 
aby byli schopni navrátit se zpátky do života,“ říká psychiatr Martin 
Jarolímek. V České republice je řada podobných komunit pro drogově 
závislé, ale pouze jediná komunita pro lidi, kteří prodělali vážnou psy-
chickou nemoc. „První pokus vytvořit terapeutickou komunitu pro 
duševně nemocné bez závislosti na jakékoli návykové látce se usku-
tečnil zhruba před šesti lety na jihočeském statku ve vesnici Střítež. 
Fungovalo to tam skvěle, ustanovili jsme radu z velmi kvalitních od-
borníků, vypracovali metodiku rehabilitace v terapeutické komunitě 
pro duševně nemocné, protože to je přece jenom jiná práce, než jak se 
pracuje v terapeutických komunitách s drogově závislými. Z různých 
důvodů jsme museli statek ve Stříteži opustit a terapeutická komunita 
přesídlila na faru v Mýtě u Rokycan,“ vypráví Martin Jarolímek.  

… na faru do mýta u rokycan 
Bývalou faru, dnes sídlo terapeutické komunity, najdete ve středu 
Mýta vedle Kostela svatého Jana Křtitele. Ten pochází ze čtrnác-
tého století a v osmnáctém století dostal barokní podobu, stejně 

reportáž

jako Kostel Svatého Štěpána – románská stavba na místě původní 
osady, kde se vybíralo mýto na středověké formanské stezce z Čech 
do Bavor.  Formanskou stezku nahradila v devatenáctém století 
železnice a později i dálníce D5. Dnes jste autem z Mýta za hodinu 
v Praze. „Zpočátku se mi přestěhování komunity do Mýta moc ne-
líbilo, teď když tam jezdím častěji, začínám objevovat výhody toho, 
že to je přímo na náměstí malého města. Klienti mohou vypomáhat 
ve skladech a provozovnách zdejších podnikatelů. Je to něco úplně 
jiného než statek, kde jsou zvířata, pole, sad, vesničani,“ konstatuje 
Martin Jarolímek a dodává, že malé město sice neumožňuje, aby 
obyvatelé komunity chodili na pole sklízet úrodu, ale zato nabízí 
jiné šance. O možnost „rejpat se v hlíně“ a obnovit tak své síly ve 
spojení s přírodou ovšem obyvatelé fary v Mýtě nepřišli. Loni na 
podzim obdělávali na zahradě nové záhony se zeleninou, proře-
závali stromy a křoviny a upravovali jezírko. K oblíbené práci na 
zahradě patří také péče o dvě kozy a jednoho kozla, ale příležitostí 
„něco dělat“ je v Mýtu u Rokycan víc. „Právě prostředí města nabízí 
klientům možnosti rehabilitace i vně fary, a to zejména rehabilitace 
sociální – při kontaktech s místními obyvateli, využívání služeb 
města a podobně. Jde hlavně o časté využívání místních obchodů, 
pošty, spojů, restaurací, lékařů, knihovny a veřejného internetu. 
Nyní nově i místní tělocvičny nebo i jiných kulturních a sportovních 

   Pohled ze zahrady na faru – sídlo terapeutické komunity.

Sedm statečných 
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možností města,“ říká vedoucí terapeutické komunity Mgr. Hana 
Modlitbová.  Podle ní město není tak velké, aby místní obyvatelé 

o lidech z terapeutické ko-
munity nevěděli, a součas-
ně není tak malé, aby zde 
klienti nenašli všechno, co 
potřebují. „Co nenajdou 
v Mýtě, to je k dispozici 
v 15 kilometrů vzdálených 
Rokycanech nebo v Plzni. 
Na druhou stranu můžeme 
snadno vyjít do okolní pří-
rody a nebýt jen ve městě. 
Navázali jsme spolupráci 
s místní chovatelkou 
koní, která bydlí kousek 
za Mýtem a využíváme 

její nabídky k práci u koní a hipoterapii,“ pochvaluje si Hana 
Modlibová. V turistickém průvodci se můžete dočíst, že Mýto je 
pěkné malé město obklopené krásnými a rozlehlými lesy. Leží totiž 
pod severními vrcholky Brd. Jižně od Mýta najdete přírodní park 
Trhoň a severozápadním směrem přírodní park Radeč. Příležitostí 

   Pohled ze zahrady na faru – sídlo terapeutické komunity.
   Vedoucí komunity Hana Modlitbová na zahrádce.

   Terapeut Michal (vlevo) a klienti Michal a Ondra na velikonočních 
trzích v Plzni.

JAK SE STáT ČlENEm KOmuNiTY?
Podrobnější informace o možnostech přijetí do komunity vám 
poskytnou přímo pracovníci terapeutické komunity (Ná-
městí 7, Mýto 338 05, Tel.: 371 584 014, GSM: 602 646 975, 
tkmyto@capz.cz, komunita@psychopomoc.cz.). 

Přijetí obvykle začíná úvodním pohovorem s MUDr. Mar-
tinou Poláčkovou z Denního psychoterapeutického sanatoria 
Ondřejov, Praha. V případě, že se s ní shodnete, že je pro vás 
pobyt vhodný, a přijmete pravidla komunity, přivítají vás její 
členové mezi sebou. 

Nejdříve klient absolvuje zkušební dvoudenní pobyt. 
Teprve při vzájemné shodě je přijat k měsíčnímu pobytu. Ten 
je také ještě zkušební dobou – seznamuje se s každodenním 
životem na statku, s terapeuty pracuje na svém budoucím 
rehabilitačním plánu – tzn. volí si cíle, kterých hodlá během 
zdejšího pobytu dosáhnout. Pobytem na faře jej provází tzv. 
klíčový terapeut. S ním vždy po určité době dohodu o pobytu 
obnovuje tak, aby odpovídala jeho aktuální situaci. Maximál-
ní doba trvání této formy terapie je dva roky, ale doporučuje se 
pobyt roční. 

ZKUSte SI PřeDStAvIt 
lIDSKé NItrO JAKO 
žIvOU vZKvétAJíCí 
veSNICI S ObDělANýMI 
POlI A ZAHrADAMI. 
AtAKA PSyCHICKéHO 
ONeMOCNěNí PO SObě 
ZANeCHá PONIčeNý 
žIvOt.
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k výšlapům, vyjížďkám na kolech nebo dokonce na koních je zde 
tedy skutečně víc než dost. 

Jak funguje psychoterapeutická komunita 
Na faře v Mýtě u Rokycan momentálně žijí v terapeutické komunitě 
tři ženy a čtyři muži – označovaní často jako „klienti“ nebo podle 
terminologie zákona o sociálních službách „uživatelé“ terapeutické 
péče. Tuto péči jim poskytuje šestičlenný terapeutický tým. Pro členy 
týmu, čtyři ženy a dva muže, jsou obyvatelé fary víc než jen „klienti“ 
nebo „uživatelé“. To hlavní, oč v terapeutické komunitě jde, je oby-
čejný život s jinými lidmi. Odborně se tomu říká pracovně-sociální 
terapie. „Terapie jednoduše řečeno funguje prací a ‚bytím‘ s ostatními 
i s lidmi v širším okolí. Snažíme se vytvořit přirozené podmínky, aby 
se klient mohl později zapojit do běžného života i  jinde. Proto trénu-
jeme takzvané ‚samoobslužné funkce‘ – zdokonalujeme se ve vaření, 
v uklizení a péči o sebe samu, o dům, o zvířata. Práce v dílnách fungu-
je podle podobných pravidel jako zaměstnání kdekoli jinde. Máme tu 
pracovní dobu, přestávky, systém přesčasů, dovolených, za některé 
funkce jsou i finanční odměny,“ vysvětluje Hana Modlitbová. Terapie 
skrze kontakt s druhým člověkem podle ní probíhá i při volnočaso-
vých aktivitách – sportu, ježdění na koních, výletech, skupinových 
činnostech, komunitách, procházkách, ale i při dívání na televizi 
a podobně. „Někdy se záměrně bavíme o společných tématech či 
problémech a každý k tomu může přidat své a odnést si to, co právě 
potřebuje, jindy to je přirozené učení se od druhého, běžné rozhovory, 
postřehy, vyprávění,“ říká vedoucí komunity. 

Pravidelný režim pomáhá
Důležité je (a terapeutický tým na to dbá), aby den měl svůj pravidel-
ný řád. Ráno začíná program budíčkem v osm hodin. Pevně stanove-
ný čas má i snídaně, oběd a večeře. „Součástí programu jsou i ranní, 
odpolední a večerní komunity – kdy se bavíme o tom, jak jsme se 
vyspali, jak jsme strávili den, jak se cítíme, co budeme dělat v pracov-
ním čase a co ve volném čase a podobně. S pracovním časem souvisí 
každodenní rozdělování a přidělování služeb a prací klientům. Jednak 
jsou to samoobslužné práce, třeba vaření, uklízení, a pak jde o práci 
v textilní, truhlářské nebo výtvarné dílně,“ říká Hana Modlitbová. Své 
místo v každodenním životě terapeutické komunity má samozřejmě 
odpočinek a zábava. Volný čas je hlavně odpoledne a večer. „O ví-
kendech denní režim vypadá trochu jinak, v sobotu mají klienti na 
starosti pouze vaření a odpoledne je povinná hodinka pro společnou 
aktivitu všech, v neděli je volno po celý den. Ranní a večerní komunity 
jsou na programu ale každý den,“ konstatuje Hana Modlitbová. 

záleží na motivaci
V terapeutické komunitě bývá pohoda a legrace, i když pro členy 
komunity není vždycky lehké smířit se s pevně nastaveným režimem. 
Důsledkem duševního onemocnění velmi často bývá oslabení vůle 

   Petr s Tomášem na Berounce během putovního vodáckého tábora.

   Bývalá klientka Dáša vypomáhá při prodeji výrobků na  
stánku v Rokycanech.

   Klienti Petr, Milan a Ondra se vydávají na třídenní cyklistický výlet.

JAK TO ViDí liDi z KOmuNiTY
Vloni na podzim se k celkovému fun-
gování terapeutické komunity vyslovo-
vali sami klienti. Výhrady měli členové 
komunity hlavně k řadě praktických 
nedostatků a omezení: „Když jdu sám 
ven, nemůžu si dát víno, ani pivo.“ Většina 
klientů měla odpor k luxování a funkci 
„popelák“. Chybí jukebox, počítač, stolní 
fotbálek, kulečníček, hrnčířský kruh, vy-
palovací pec, světlo v truhlárně. Některé 

klienty nebaví ranní vstávání, protáhlé 
denní komunity. Řadu věcí brali s humo-
rem: „Náplň je pracovní, ale máme také 
sportovní aktivity, hudební, sexuální vyžití 
– vlastně antisexuální vyžití… (smích).“

Pozitivně klienti hodnotili především 
mezilidské vztahy. „Jsou tu výjimeční 
lidi.“ „Líbí se mi tykání klientů s terapeu-
ty. Terapeuti jsou otevřenější.“ „Mám po-
cit bezpečí před vnějším světem, atakou.“ 
„Terapeuti jsou příjemní, taktní, dokážou 

snášet nálady klientů. Mají s námi trpěli-
vost.“ „Překvapila mě soudržnost klientů, 
kamarádské až rodinné vztahy.“ 

Na otázky, co se jim líbí nebo co mají 
rádi, odpovídali různě: „Procházky.“ 
„Televize, filmy.“ „Komunity, protože za 
ten den se stane nejvíc právě tam.“ Ženská 
část osazenstva si pochvalovala práci 
v kuchyni, protože se naučí vařit. Kluci 
dávali přednost truhlárně, kde se naučí 
pracovat se dřevem.
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a rozpad pravidelného rytmu života. Pro mnohé vůbec není samozřej-
most v noci spát a ve dne bdít, snídat, obědvat a večeřet v obvyklý čas, 
začínat a končit práci podle určité pevně stanovené pracovní doby. 
K tomu, aby se člověk poškozený vážnou duševní nemocí odhodlal 
něco se sebou dělat, je potřebná velká dávka odvahy. Momentální 
nálada jednotlivců i celé skupiny se proměňuje vlivem nejrůznějších 
okolností, psychický stav kohokoli ze skupiny se může zhoršit. Pomo-
ci klientům, aby tyhle okamžiky zvládli, to je další úkol pro terapeuty 
i celou komunitu. „V programu je každodenně prostor pro individu-
ální či skupinovou sociální, terapeutickou, poradenskou či krizovou 
práci s klienty,“ říká Hana Modlitbová. Tahle práce má buď podobu 
pravidelných činností podle individuálního rehabilitačního plánu (na 
jeho tvorbě i hodnocení se jednotliví členové komunity sami podílejí), 
nebo jde o akutní intervenci při nenadále vzniklých problémech. 
„Pobyt v terapeutické komunitě může být užitečný pouze za předpo-
kladu, že se pro něj člověk rozhodne sám, že má motivaci se sebou 
něco dělat, něco se učit, něco hledat. Jednoduše řečeno záleží na tom, 
zda k nám chce sám, nebo je to spíše přání rodiny a okolí. Samozřej-
mě nelze asi očekávat, že k nám budou přicházet jen stoprocentně 
motivovaní klienti, to bychom tu asi byli sami,“ směje se Hana 
Modlitbová. Na motivaci se podle ní dá částečně pracovat i během 
pobytu, ale základní nastavení „pro“ by tam být mělo. „Dalšími 
předpoklady jsou samozřejmě určitá stabilizace psychického stavu, 
náhled na svoji nemoc a její přijetí ve smyslu: ano, jsem nemocen, je 
nutné, abych bral léky, protože pak s tím mohu něco dělat. Důležitá 
je také absence jiné diagnózy, zejména drogové závislosti,“ říká Hana 
Modlitbová. Psychické onemocnění je hodně silný protivník. Bojovat 
současně i s „démonem alkoholu“ nebo jinými drogami by už na 
klienty i terapeuty bylo trochu moc. Dostát všem požadavkům na 
členství v komunitě, to vyžaduje odvahu. Není divu, že dnes žije na 
faře v Mýtě jen sedm statečných. Ale pozor. Přišla dobrá zpráva: „Od 
ledna už je nás osm!“ raduje se Hana Modlitbová.

Josef Gabriel

   Loď bláznů – každoroční setkání všech bývalých i současných klientů a terapeutů.

   maruška obdělávající náš krásný záhonek.

KriTériA PrO PřiJETí
Z diagnostického hlediska je pobyt určen klientům s onemoc-
něním schizofrenního okruhu, jimž pobyt v komunitě dopo-
ručí ošetřující psychiatr. Pro klienta, který následující kritéria 
nesplňuje už při nástupu do komunity, není pobyt efektivní, 
je na něj kladen příliš vysoký nárok, dostává se pod velký tlak 
a hrozí mu relaps. 

   Zdravotní stav klienta je kompenzovaný, to znamená, že 
klient není v akutním stadiu nemoci, ani záhy po hospitali-
zaci a užívá medikaci bez větších potíží (pobyt v komunitě je 
náročný a do značné míry zátěžový, pro nekompenzovaného 
klienta může být ohrožující). 

   Klient je osobně motivován (chce se něco naučit, změnit..) 
a je schopen dvě hodiny denně pracovat. 

   Klient nemá v anamnéze drogovou závislost – tolerována 
je pouze případná zkušenost s drogou; není vhodný aktuální 
sklon k nadužívání jakýchkoli návykových látek (včetně alko-
holu), obtížný by byl i pobyt patologického hráče. 

   Klient je pro pobyt v komunitě dostatečně finančně zajiš-
těn, je schopen platit měsíční příspěvek ve výši 5 250 Kč. 

   K pobytu může klient nastoupit pouze v případě, kdy stvrdí 
souhlas s dodržováním pravidel komunity. Vítáme souhlas 
a spolupráci klientovy rodiny. 
Před nástupem do komunity absolvuje klient motivační 
pohovor s psychiatrem komunity, na základě jeho doporučení 
stráví víkend v komunitě. O jeho přijetí pak rozhodne vedoucí 
komunity. 

Zdroj: www. capz.cz 
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ŽiVOČiChOPiS

václav ryčl — „vendo“
 

Narodil jsem se 22. 2. 1966 v Bratislavě.
Chodil jsem tam do mateřské školky a 1. třídy ZDŠ. Když jsem 

byl ještě ve školce, moje sestra Kamila si chtěla hrát s panenkou, kte-
rou měla doma. Řekla: „Vendo! Dojdi mi pro ni, já si s ní potřebuju 
hrát!“ A Vendo přelezl plot mateřské školky, utíkal mezi auty domů 
— kde už čekala soudružka učitelka a strašně se hněvala. Dostal 
jsem tehdy astma — nervového původu. Já jsem byl takové slušné, 
tiché dítě — plaché.

Roku 1973 jsme se přestěhovali do Prahy.
Když mi bylo 15 let, rozjel jsem se za svým otcem, se kterým 

se matka 7 let rozváděla. Do krve jsme se pohádali, on můj otec je 
paranoidní schizofrenik a v domě, kde by mělo být čisto, chodí koně, 
psi, prasata… Všude je hnůj. Na Slovensku mého otce považují za 
podivína, za komunistického režimu byl zavřený v kriminále za 
zinscenovanou krádež. Zbláznil se.

Roku 1984 jsem po dohodě s matkou zašel na psychiatrii. Léčil 
jsem se nejdřív v léčebně Ke Karlovu, kde jsem byl hospitalizovaný 
na dětském oddělení 8 měsíců — píchali mi inzulínové injekce.

Roku 1985 jsem se začal léčit v PL Bohnice na paviloně číslo 
13. Nejdříve šlo o takové problémy spíš civilního rázu (deprese, 
plachost, strach!). Potom se dostavila hysterie a bludy — začal jsem 
si o sobě myslet, že jsem svatý, potom že jsem ďábel; že do mě pře-
stupuje telepaticky jiná osobnost, slyšel jsem mluvit zvířata, povídat 
si ptáky… atakdál atakdál — — — — — Můj současný psychický 
zdravotní stav je poměrně dobrý. Navštěvuji FOKUS a hledám si 
zaměstnání. 

Píšu vlastně z potřeby. Knihu PAVILON ČÍSLO 13 jsem napsal 
z touhy nějak sdělit veřejnosti, jaké je to na psychiatrii někdy nesne-
sitelné. Běžně se o všelijakých skrytých jevech neví, a tak si myslím, 
že by kniha mohla zaujmout. Je ilustrovaná fotografiemi, kresbami 
a grafikou. Je doplněna poezií.

Také si myslím, že ty události a pocity z uzavřeného prostoru jsou 
viděny očima pacienta, takže pro psychiatry a psychology by mohla 
být zajímavá a podnětná k tomu, aby se něco z toho, co kritizuji, 
mohlo napravit, změnit. Tolik o mé knize — — —.

Bydlím v Praze Strašnicích, v panelovém bytě. Mám sestru, která 
maluje, umí asi 5 světových jazyků a má vysokou školu pedagogic-
kou. S mým vzděláním je to slabší — vychodil jsem ZDŠ a mám 
nedokončené střední vzdělání. Nemám maturitu, protože jsem se 
ve 4. ročníku polygrafického učiliště psychicky zhroutil a byl jsem 
hospitalizovaný v PL.

Tehdy mě to hrozně těšilo, že jsem se dostal do takového podivné-
ho undergroundu, že jsem z toho začal tepat verše, četl Bukowské-
ho… Nohy vystavené na pelesti železné postele, chodil jsem na 
záchod kouřit startky.

Tolik o mém životě: snad ještě to, že jsem člověk, který by bez 
jakéhokoliv tvořivého vyjadřování zhynul jak ryba na suchu.

 
 Vlastní životopis Václava Ryčla psaný „na objednávku“ 

 pro časopis Raut; jako faksimile vyšel v knize Pavilon 
číslo 13 a v knize Život je hrozný společník. 

Hrozný společník Václava Ryčla

Václav Ryčl, básník, prozaik, fotograf a výtvarník, jehož život 
a dílo jsou výrazně poznamenány duševním onemocněním. 
Ryčlův psychický stav se výrazně zhoršil ve čtvrtém ročníku 
studia na pražském polygrafickém učilišti. Byl mnohokrát hos-
pitalizován. Svůj život ukončil na Silvestra roku 1994 dobrovol-
ným utonutím v Hostivařské nádrži.

Věnoval se umělecké fotografii, snímky mu vyšly v časopise 
Fotografie a posmrtně také v Hostu. Kreslil a maloval, zúčastnil 
se několika kolektivních výstav organizovaných Společností pro 
duševní zdraví Fokus. Impulzem k literární tvorbě se mu staly 
pobyty v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, kde si začal 
zaznamenávat své zážitky a pocity. Tak vznikl soubor povídek, 
básní a deníkových záznamů, který se stal jádrem knihy Pavilon 
číslo 13 (Petrov, Brno 2003). V nedávné době byla z Ryčlovy 
rukopisné pozůstalosti vybrána sbírka poezie Život je hrozný 
společník (Petrov, Brno 2004), která je ilustrována vlastními 
kresbami autora. Za svého života publikoval v Literárních 
novinách, časopise Vokno a Raut, kde vyšel mimo ukázek z díla 
i rozhovor a autorův fotografický portrét od Tona Stana. Za 
povídku Černá hala získal Ryčl v soutěži Povídka ’94 nejvyšší 
ocenění, rok poté mu bylo ve stejné soutěži (Povídka ’95) uděle-
no 3. místo in memoriam za povídku Sestry psychiatrie. 

bláznivé umění
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PřEmýšlENí

SlUNCe Je HrOZNý KOláč MeDU
Který Se rOZlévá PO lOUCe
MIleNKA SPí S rOZevřeNOU KNIHOU ňADer
NA bOKU SvéHO Dítěte

PřeMýŠlíM O OSUDU Své MAtKy
JAK Se K Ní ZACHOvAt
KDyž trávOU ZNěJí  CvrčCI
A ONA Je Už StArá

PřeMýŠlíM O OSUDU SvéHO OtCe
Který ZAbIl SvINI
A ZeŠílel KDyž CHODIl NAHý
PO SvéM POZeMKU

ZAHrADA Je KOláč MeDOvéHO SlUNCe
Která SI HrAJe S PřIrOZeNíM PSA
teN PeS Je U KONě
Který HO KOPl DO HNOJe

Poztrácený

duše je cosi, co existuje
poztrácený život
a vítr duje...

nadouvá mi kabát
a v plechové lahvi
zbytek vína, dukát

duše je cosi, co existuje
někdo tu mou proklel
ten někdo už zemřel,
  už se nesmiluje.

***

…spadl mi lístek
z javoru
do vlasů…

a já si myslel
že
mě
někdo
pohladil…

NEVím

tISíC beNefIčNíCH žeN
PřIŠlO PrODAt SvOJe žIvá
ňADrA
UMírAJíCíM ZNAlCůM
NA lůžKáCH SANAtOrIí
KOJIly Je
DO
SvítáNí

PAK StArCI ZeMřelI
žeNy NevíM

Tři muŽi

JSOU v KleCíCH
vyZáblí
HlADeM ZOUfAlí

tISKNOU Se K SObě
NAZí JAK
MAtKy ZA POrODU

POtřebUJí JINOU KráSKU
teď Je teď
ANI JeDeN Ze tří MUžů v KleCI
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Program pro dobré zdraví (PPDZ) byl vytvořen farma-
ceutickou firmou Eli Lilly pro pacienty trpící schizo-
frenií či jinou psychózou a jeho cílem je pomoci těmto 
lidem zlepšit jejich životní styl a tím celkové zdraví, 
motivovat je a povzbuzovat k aktivnímu společenské-
mu životu. V současné době program probíhá již ve 
25 centrech v České republice. Přihlásit se může každý 
u svého ambulantního psychiatra či prostřednictvím 
webových stránek PPDZ (www.ppdz.cz). Program je 
dobrovolný a zcela bezplatný.

J menuji se Libuše Lovásová a jsem vyškolenou instruktorkou 
Programu pro dobré zdraví. Pracuji v Regionálním institutu 
duševního zdraví (RIDZ) v Plzni. Od samého počátku jsem 
byla nadšena z možnosti zařadit tento program do péče o psy- 

 chotické pacienty i na naše pracovište. Společně se svou kole-
gyní Evou Pidojmovou jsme v roce 2005 otevřely první kurz Progra-
mu pro dobré zdraví v RIDZ. Nyní v lednu 2009 končí osmá skupina 
a začíná devátá. Celkem se do programu přihlásilo 95 klientů, z toho 
64 klientů program dokončilo. Setkání proběhne vždy celkem deset-
krát: osmkrát po týdnu a pak kontrolně dvakrát po měsíci. Celkem 
tedy program trvá čtyři měsíce. Na základě svých zkušeností, ale 
i zkušeností absolventů, musím konstatovat, že je tento program 
nejen oblíbený, ale že opravdu funguje. 

Dáte si pizzu, nebo celozrnné těstoviny? 
Při úvodní hodině mluvíme o tom, co pojem „dobré zdraví“ pro 
každého z nás znamená a co od programu očekáváme. Někdo jde do 
programu proto, že chce redukovat svoji váhu, někdo proto, že si chce 
osvojit lepší stravovací návyky, jiný klient očekává radu, jak si svoji 
váhu udržet. Tyto cíle se snažíme vyladit tak, aby byly reálné.

Na začátku druhé hodiny si testem ověříme, jaké máme znalosti 
v oblasti výživy. Je totiž důležité vědět, kde si informace musíme 
doplnit. Obsahem hodin jsou různá doporučení týkající se pestrosti 
stravy, správného rozložení jídla během dne, rady pro nakupování 
apod. Abychom se lépe orientovali v tom, čeho a kolik máme jíst, 
bereme si na pomoc tzv. potravinovou pyramidu, která řadí jednot-
livé potraviny podle nutné míry jejich zastoupení v naší stravě tak, 
aby mělo tělo zajištěno optimální množství sacharidů, bílkovin, tuků 
a vitamínů. Důležitá je i velikost porce, orientačně je to tolik, kolik 
se nám vejde na dlaň. Nezbytné je i rovnoměrné rozložení porcí na 
5 – 6 denně a dodržování rozestupů mezi jídly alespoň 2,5 – 3 hodiny.

Abychom nepřibírali na váze, musí být energetický příjem 
a výdej v rovnováze. Pro snižování hmotnosti musíme přidat na 
pohybu a lépe si vybírat potraviny. V rámci programu se seznamu-
jeme i s glykemickým indexem potravin, což nám pomáhá vybrat si 
potraviny, které nás dobře zasytí. Při konzumaci potravin s vysokým 
glykemickým indexem, jako je např. bílé pečivo, bagety, pizza, 
koblihy, pivo, hranolky, bramborová kaše, převařená rýže, vařená 
mrkev, med, chipsy, coca cola, se rychle zvedne hladina cukru v krvi 
a tím dříve máme opět hlad. Vzniká začarovaný kruh. Musíme se 
znovu najíst. Nízký glykemický index mají např. sypká rýže, špagety 
al dente (čím méně vaříme, tím nižší index), tmavý chléb, celozrnné 
těstoviny, fazole, kiwi, hroznové víno, vařený hrách, syrová mrkev, 

jablko, broskev, třešně, švestky, meruňky, ořechy, sója, čočka, 
cibule, česnek, kořenová zelenina, houby, lilky, rajčata, papriky, 
brokolice, zelí. To vše jsou potraviny, které nás dobře zasytí.

Zdůrazňujeme si význam i dalších zdravých vyživovacích návy-
ků, jako například, že máme jíst pomalu, dobře sousta žvýkat, vybí-
rat si potraviny s nízkým obsahem tuků, pokud možno nedosolovat, 
případně sůl nahradit bylinkami. Dále doporučujeme vyhýbat se 
alkoholu a jiným energetickým bombám, jako je sladké a tučné jídlo. 
Pokud to jen trochu jde, doporučujeme omezit kouření, které vážně 
poškozuje zdraví.

Nezapomínáme ani na úlohu vody ve zdravé výživě, která je 
nezbytná pro správnou činnost všech orgánů našeho těla. Často ve 
skupinách mluvíme o tom, že největší nedostatky máme právě v pití. 
Káva a černý čaj se do vhodných tekutin nepočítají, nejvhodnější 
jsou neslazené nápoje, voda, bylinkové či ovocné čaje v množství 
alespoň dvou litrů denně, při zátěži a v teple je možné pít více.

Mezi další taktiky ke zlepšení stravovacích návyků patří i na-
lezení spojence ve svém okolí, který by se o změnu životního stylu 
pokoušel společně s námi. Dále chození na nákupy jen tehdy, pokud 
nejsme hladoví, připravit si něco na tzv. zdravé mlsání a jídlo si 
pěkně upravit, jí se totiž i očima.

 Během programu si píšeme jídelníčky. Abychom měli 
představu, co, kdy a jak jsme jedli, je důležité si vyplnit jídelníček 

dle skutečnosti a probrat 
ho s ostatními, odhalit 
nedostatky a pokusit se 
je napravit. Stává se, že si 
ubereme více stravy, než je 
potřeba, a pak nám chybí 
živiny, necítíme se dobře 
a pokud se začneme stra-
vovat normálně, okamžitě 
přibereme. 

Na závěr páté hodiny si 
každý vytvoří tabulku cílů 
a týdenní akční plán, tedy co 

budeme dělat pro to, abychom cíle naplnili. Pak společně navštívíme 
supermarket, ukážeme si jak nakupovat, kde hledat důležité infor-
mace typu: kolik výrobek obsahuje energie, kolik procent tuků apod. 
Je to zábava, často naslouchají i ostatní nakupující.

Choďte s kamarádem na procházky!
Po úvodním vážení, měření a kontrole jídelníčků si vyplníme test 
kondice. Mluvíme o tom, jak nám může prospět zdravý pohyb, 
jaké jsou obvyklé překážky a jak je odstranit. V hodinách se učíme 
posoudit svoji kondici, naučit se rozeznat příznaky toho, že nejsme ve 
formě a naučit se změřit svůj vlastní tep. Kontrola srdečního tepu při 
naší pohybové aktivitě je důležitá, získáme tak informaci o tom, jak 
intenzivně cvičíme, a z dlouhodobého hlediska, zda jsme tréninkem 
dosáhli lepší kondice. Učíme se základní druhy cvičení – kardio-
vaskulární, na ohebnost, posilovací. Pro nás pro všechny je nejvíce 
dostupná a nejpřirozenější chůze. Platí doporučení cvičit s kamarády 
(pohyb je zábavnější), nahradit jízdu výtahem chůzí po schodech, 
nejíst před a po cvičení alespoň hodinu. Zpočátku se mohou vyskyt-
nout potíže, ale je důležité vytrvat, dělat něco pro udržení motivace 
a zařadit pohyb do každodenního života.  

ve SvéM OKOlí SI 
NAJDěte SPOJeNCe, 
Který Se bUDe 
POKOUŠet O ZMěNU 
žIvOtNíHO StylU 
SPOlečNě S váMI. ve 
DvOU JDe vŠeCHNO líP.

Program pro dobré zdraví v Plzni

ostrůvky pozitivní deviace
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   Výtvarná dílna, keramická dílna  
a dřevodílna.

Oblastní charita Polička poskytuje 
prostřednictvím svého střediska 
„Otevřené dveře“ široké spekt-
rum pomoci osobám s duševním 
onemocněním, a to nejen v oblasti 
týkající se jejich sociálního zne-
výhodnění. Jak vlastně „Otevřené 
dveře“ vznikly?

S tředisko „Otevřené dveře“ bylo za-
loženo 1. května 2006 díky finanční 
podpoře Evropské unie. Zpočátku 
byly „Otevřené dveře“ opravdu ma-

lým střediskem, které poskytovalo sociální 
služby osobám s duševním onemocněním 
formou volnočasových aktivit. Ukázalo se, 
že naše zařízení je jedinou sociální službou 
pro osoby s duševním onemocněním na Po-
ličsku, Svitavsku ale i Litomyšlsku, a proto 
časem došlo k jeho rozšíření. 

Uživatelé střediska tráví svůj volný čas 
v keramické, výtvarné a dřevařské dílně. 
Práce v dílnách ale není prioritou. Klademe 
důraz spíše na osobní spolupráci našich 
klientů s pracovníky střediska. Duševně 
nemocní mají možnost probrat s terapeuty 
své potíže, podělit se s nimi o své úspěchy 
i starosti. Občas společně podnikneme ně-
jaký ten výlet do přírody nebo posíláme své 
klienty „na zkušenou“ do jiného zařízení.

Otevíráme „Fimfárum“
Středisko „Otevřené dveře“ zareagovalo na 
přání a potřeby uživatelů a začalo rozšiřo-
vat svoje služby. V březnu roku 2008 jsme 
slavnostně otevřeli novou terapeutickou 
dílnu – terapeutický obchod s názvem „Fim-
fárum“. Uživatelé mají možnost tuto dílnu 
navštěvovat třikrát týdně od 8 do 12 ho-
din, kde pracují pod vedením odborného 
pracovníka. Ze zkušeností víme, že zájmem 
mnoha uživatelů je nalézt pracovní uplat-
nění. Současně však trpí nejistotou, jak při 
svém zdravotním omezení pracovní nasazení 
v zaměstnání zvládnou. 

„Otevřené dveře“ 

ostrůvky pozitivní deviace

Terapeutická dílna-obchod slouží tedy 
jako nácvikové pracoviště, kde si uživatelé 
ověří své schopnosti a dovednosti a mohou 
postupně zvyšovat intenzitu pracovní zátěže. 
Terapeutický obchod úzce navazuje na 
terapeutické dílny tím, že uživatelé v obcho-
dě prodávají výrobky, které sami vyrobili, 
a dostávají tak zpětnou vazbu od veřejnosti. 
Hlavním cílem terapeutického obchodu je 
začlenění lidí s duševním onemocněním do 
společnosti a získání větší naděje na nalezení 
a udržení si zaměstnání. I přes krátké trvání 
terapeutického obchodu se již ukazují drobné 
úspěchy: naši klienti si dokázali získat a udr-
žet zaměstnání na běžném trhu práce.

Obchod „Fimfárum“ plní další dvě 
důležité funkce: veřejnost zde může získat 
aktuální informace o ostatních střediscích 
Oblastní charity Polička. Zároveň slouží 
jako místo, kde mohou lidé odevzdávat své 
dary. V obchodě se totiž prodávají nejenom 
výrobky uživatelů, ale také věci všeho dru-
hu, které nám lidé darují. 

   Terapeutický obchod Fimfárum.

Poskytujeme terénní služby
V dubnu začala Oblastní charita Polička za 
pomoci terénní sociální pracovnice posky-
tovat uživatelům „Otevřených dveří“ nové 
služby. Naše terénní pracovnice se zamě-
řuje na individuální práci a psychosociální 
rehabilitaci s uživateli v průběhu celé jejich 
docházky do střediska. Intenzivně pracuje 
s nově příchozími uživateli a také se  stáva-
jícími při dekompenzaci jejich zdravotního 
stavu, nebo při jejich návratu z psychiatrické 
léčebny. Terénní sociální pracovník pracuje 
s uživateli v jejich přirozeném prostředí 
a pomáhá jim při zvládání běžných úkonů 
týkajících se soběstačnosti a samostatnosti 
v domácnosti, doprovází uživatele, například 
na nákupy, úřady, či soudy.

Ivana Fajmonová

Podpora a motivace je součástí i dvou závěrečných setkání 
PPDZ. Zvážíme se a změříme tlak a puls, probereme společně naše 
úspěchy či neúspěchy, co se nám daří či nedaří a hledáme společně 
možnosti, jak se v našem úsilí ještě zlepšit. Jak říkáme, je to běh na 
dlouhou trať. Proto v Plzni nabízíme možnost rodinným příslušní-
kům přijít do skupin, aby mohli podpořit své blízké, sami se případ-
ně dozvěděli něco nového a inspirativního. Od roku 2007 děláme 

i prezentaci PPDZ pro veřejnost v rámci akce „Týden pro duševní 
zdraví“. Na základě zkušeností absolventů programu PPDZ, je to 
právě dlouhodobá podpora a motivace, které často chybí. Proto jsme 
v loňském roce s kolegyní založily „Klub dobrého zdraví“, který je 
otevřen všem, kdo mají zájem přijít. Scházíme se jednou měsíčně, 
každý poslední pátek v měsíci od 10 hodin. Přijďte se podívat! 

Libuše Lovásová, instruktorka PPDZ, ppdz-plzen@seznam.cz
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POrADNA
Dozvěděla jsem se, že od ledna tohoto roku 
jsou tzv. nemocenské dávky v pracovní 
neschopnosti vypláceny jinak než v mi-
nulém roce. Vzhledem k tomu, že bývám 
v důsledku své dušení nemoci občas práce 
neschopná, zajímá mě, zda tyto uzákoněné 
změny jsou pro mě k lepšímu či horšímu. 

 Jarmila M. 

 Ano, od 1. 1. 2009 došlo v proplácení 
peněz v době pracovní neschopnosti k po-
měrně zásadním změnám. Zda pro Vás 
osobně povedou tyto změny k „horšímu či 
lepšímu“ nedokáži posoudit, protože vždy 

V rámci činnosti Bohnické divadelní společnosti o. s. pořádáme hereckou příprav-
ku. Vstup je pro všechny vážné zájemce zdarma. Výuku vede herec a režisér Martin 
Učík (30let divadelní praxe). Vhodné i pro úplné stydlivky a začátečníky. Terapie 

divadlem! Požadujeme opravdový zájem o studium! Vaše vlastní výsledky a trvalý zájem Vám 
umožní ve skupině uspět a stát se členem(kou) našeho divadelního souboru. Připravujeme 
nové divadelní projekty pro Experimentální prostor Roxy /NoD a zahraniční zájezdy!  (Nejed-
ná se o bývalou Bohnickou divadelní společnost ve Studiu Citadela)

Každé úterý 17.00–19.00 ve zkušebně o.s. Ježek a Čížek, Chvalova 12, Praha 3, Žižkov 
(doprava: Metro Jiřího z Poděbrad, pak směrem k paláci Akropolis; nebo tram. č. 9, 5, 26, 
stanice Lipanská a pak do kopce, směrem k Paláci Akropolis)

Každý čtvrtek 17:00 - 19:00 v prostorách Experimentálního prostoru Roxy/NoD, 
Dlouhá 33, Praha 1 (doprava: Metro nám. Republiky, pak směrem k řece a doleva, směr 
Staroměstské nám. a po 50 metrech  jste u cíle; nebo tram. č. 5, 8, stanice Dlouhá třída.

Bohnická divadelní společnost o.s., Kontakt: Martin Učík – tel.: 773 581 255,  
www.ucik.estranky.cz, e-mail: ucik.martin@post.cz, skype: ememems 3

SPONzOrSKé PřEDPlATNé
Podle svých možností můžete přispět na pokrytí nákladů spojených s vydáváním espritu.  
Orientační cena jednoho výtisku je 30 korun. číslo konta čAPZ pro sponzorské předplatné:  
1552548001/2400

ODběrAtel:
Do konce roku 2009 vám budeme esprit zasílat zdarma. Stačí, když vyplníte tento  
objednací lístek a zašlete jej na adresu: ČAPz, Jelení 9, Praha 1, 118 00. 

ADRESA PRO ZASLáNí 

Jméno a příjmení: ........................................................titul: ...............................................

Obec:  ..........................................................................PSč: ................................................  

Ulice:  ..................................................................................................................................

Případně uveďte telefon:  ............................................e-mail: .............................................

esprit si můžete objednat také na e-mailu: esprit@capz.cz

objednací lístek 2009

Herecké kurzy zdarma

páté přes deváté
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to závisí na konkrétní situaci dotyčného 
člověka. 

Jaké jsou tedy ty hlavní změny? Pokud 
se zaměstnanec ( který je nemocen-
sky pojištěn ) ocitne ve stavu pracovní 
neschopnosti a jeho ošetřující lékař mu 
vyplní formulář „Rozhodnutí o dočasné 
pracovní neschopnosti“, dotyčný člověk 
první tři dny nemoci nedostane vůbec 
žádné peníze.Teprve od čtvrtého pra-
covního dne je mu vyplácena „náhrada 
mzdy“, a tu proplácí zaměstnavatel po 
dobu následujících dvou týdnů. Tato ná-
hrada mzdy se vypočítává z průměrného 

výdělku zaměstnance a to ve výši 60 pro-
cent. Pokud pracovní neschopnost trvá 
déle jak dva týdny, dotyčný nemocný si 
musí vyžádat ve zdravotnickém středisku, 
kde mu bylo vystaveno „Rozhodnutí o do-
časné pracovní neschopnosti“, „Potvrzení 
o trvání dočasné pracovní neschopnosti“. 
Toto potvrzení odevzdá svému zaměst-
navateli. Po uplynutí čtrnácti dnů přebírá 
vyplácení nemocenských dávek okresní 
správa sociálního zabezpečení v místě 
bydliště a povinností zaměstnavatele je 
tento proces zajistit.

Martin Jarolímek 

Časopis pro všechny, kterým  
duševní strasti nejsou lhostejné.

P okud Vás v Espritu něco naštvalo, 
zaujalo, nebo dokonce nadchlo, 
napište nám. Časopis v elektronic-

ké podobě najdete na našem novém blogu 
www.casopis-esprit.blogspot.com. Psát 
můžete e-mailem nebo na adresu redakce, 
ale také prostřednictvím blogu. S touto 
formou komunikace teprve začínáme, ale 
už teď se můžete na blogu vyjádřit k obsa-
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Čekáme na Vaše 
reakce

PREVENTIVNĚ EDUKAČNÍ 
PROGRAM PROTI RELAPSU 
PSYCHÓZY 

PREDUKA

Program pro dobré zdraví přináší informace 
o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity pro 
život každého z nás. 

Informace o zdravém životním stylu získáte na setkáních 
v malé skupince lidí, kteří by stejně jako Vy rádi udělali 
něco pro své celkové zdraví. 

Program je vhodný pro všechny lidi trpící schizofrenií 
nebo jinou psychózou.

Setkání malé skupinky lidí (do 12 osob) 
vede školená instruktorka. 

Program se koná jednou týdně po dobu 8 týdnů.  

V programu se dozvíte jak se zdravě stravovat a nepřibývat 
na váze, jak získat dobrou tělesnou kondici a další 
užitečné informace. 

Budete mít možnost zeptat se na cokoli, co Vás o zdraví 
zajímá, a sdílet starosti i radosti s ostatními účastníky.

Účast v programu je bezplatná.

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky na 
opačné straně tohoto textu, u Vašeho psychiatra nebo na 
adrese www.ppdz.cz.

Pro více informací prosím navštivte: www.ppdz.cz
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Časopis pro všechny, kterým  
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V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého ošetřují-
cího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je nejblíže 
Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje a sdělí 
Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 
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Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého ošetřují-
cího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je nejblíže 
Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje a sdělí 
Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !
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tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 
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Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého ošetřují-
cího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je nejblíže 
Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje a sdělí 
Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

PP
D

Z
-2

00
8-

22
/C

Z

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:


