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Úvod

Když jsem začala spolupracovat s lidmi v CEDRu, uvědomila jsem si, 
jak těžce popsatelnou práci vlastně mám. Za tu dobu, co tam pracuji, 
jsem ještě nenašla ta správná slova. Většina z klientů řekne, že ta 
největší pomoc pro ně je moje přítomnost, to, že jim někdo se zájmem 
naslouchá, vnímá vše, co v danou chvíli potřebují a reaguje na to. Já si 
myslím, že to je v naší práci spouštěč, který jim přináší úlevu a následně
nový prostor. Když se podaří spustit tento, říkejme tomu třeba proces, 
lidé začnou zaplňovat volný prostor vlastní aktivitou. 
Učí se, zkouší, posouvají se, uvědomují si, přehodnocují, mění, chtějí, 
konají,… Neřekla bych, že se uzdravují, ale že si berou život do vlastních
rukou, získávají k tomu dostatek sebedůvěry a se zkušenostmi i chuť 
v tom pokračovat nebo vydržet.

Jsou lidé, kteří tímto procesem projdou, jsou ti, kteří 
ho jen začnou a jsou i tací, kteří se vlastní cesty zatím 
obávají, protože potřebují ještě „dorůst“. Pro všechny 
jsou tady pracovnice sociálních služeb, připravené jim 
ve správný čas naslouchat a reagovat. 
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O metodách práce s lidmi s psychickým onemocněním a konkrétních 
oblastech, ve kterých jim sociální služby pomáhají, se lze dočíst v odborných
knihách či zákonech. My jsme zvolili cestu sdělení osobních zkušeností. 
V naší publikaci nepoužíváme odborné termíny, ani nepředkládáme 
žádná fakta či statistiky. 
Čtenáři předáváme osobní zkušenost, protože doufáme, že ta ho navede 
k tomu, se zamyslet. Otevřít mysl je záměrem této publikace. 

Ve druhé části publikace doplňujeme čtenáři informace o tom, co je duševní
zdraví a přidáváme praktické ukázky, jak o něho pečovat. 

Tato kniha, jak doufám, předá sílu samotných příběhů dalším lidem. 

S přáním získání obohacení, nových náhledů a zážitků

Jana Koželuhová, DiS.
vedoucí pobočky sociálních služeb
CEDR Pardubice o.p.s. 
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Život není cíl 

ale cesta

Mnoho lidí tvrdí, že život je příliš krátký. Svým způsobem mají pravdu, 
ale jen částečně. Protože to není život, co tak rychle plyne, ale čas. 
Čas je se životem velmi spjatý, ale je to právě čas, co se vším hýbe. 
Nelze ho prodloužit ani zpomalit, byl nám takto dán a my s tím moc 
nenaděláme. S čím však můžeme něco udělat je právě náš život.

Jak s ním kdo naloží, je pouze a jenom na něm. Neboť život není cíl 
ale cesta. Někdy je klikatá, jindy jdeme do kopce a poté z kopce. Místy 
může být drsná, jindy prašná. Také se může střetnout s jinou cestou 
a pak mohou jít spolu vstříc osudu nebo se cesty mohou rozpojit. 
Co tím chci však říct, je to, že na světě není nikdo, kdo by na svojí cestě 
životem neměl minimálně jednu překážku a je jenom na nás se s ní 
nějak popasovat a čelit jí.

Svět, ve kterém žijeme, není sluncem prohřáté místo s modrou oblohou, 
ale je to často kruté a drsné místo. A když si nedáme pozor, tak ať jsme 
silní jakkoliv, máme přátel, že je ani nespočítáme, nebo jsme všude známí, 
srazí nás na kolena.

A proč vlastně padáme? Padáme, abychom se naučili 
znovu postavit, i když to nebude lehké nebo nám v tom 
něco bude bránit.

A proč se máme postavit a proč bojovat? Znám lepší otázku, ne proč, 
ale za co stojí bojovat. Za naše domovy, rodiny, za to, že najdeme 
rovnováhu a mír v našem životě. To je život. Nejde o to, kolik ran dosta-
neme, ale kolik jich uneseme a kolikrát se znovu postavíme. Život je volba 
a je nyní na nás, zda budeme čelit našim překážkám, nebo se necháme 
ovládnout strachem a zoufalstvím. Pouze my sami se musíme rozhodnout,
jakým člověkem nakonec budeme.

Nezaleží na tom, jestli si zvolíme být dobrým, nebo špatným člověkem. 
Takoví lidé tu byli a budou. Ale musíme počítat s tím, že ať si vybereme
cokoliv, zásadně změníme svět. Ať už celkový nebo jenom svět lidí 
kolem nás.

                                      Lukáš Berger 
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Příběh č. 1

Jmenuji se Anna a svůj příběh jsem se rozhodla napsat, protože doufám,
 že se díky němu podaří někomu jinému prožít podobné situace jinak. 
Když jsem se v začátcích ocitala v náročných životních situacích, 
neobrátila jsem se včas na pomoc. Neuvědomovala jsem si, že bych 
měla, a stále jsem si sama pro sebe říkala, že jsem tu hlavně proto, 
abych plnila přání a očekávání druhých a starala se o svého těžce 
postiženého syna. Ohled na sebe samou jsem vůbec neměla a nena-
padlo mě, že bych mohla a měla si říct o pomoc. Teď v poslední době 
se mi dostal k rukám článek, kde se psalo, že stres, úzkost a deprese 
vznikají právě tehdy, když žijeme proto, abychom uspokojili ostatní. 

V dětství mě hodně ovlivnila moje babička, u které jsem bydlela, 
protože mí rodiče stavěli dům. Když jsem měla nastoupit do školy, 
dětská lékařka řekla, že se mám vrátit k rodičům a chodit do školy tam, 
kde žijí oni. V průběhu školní docházky jsem ale na víkendy pravidelně 
jezdila za babičkou. Jako malý prcek jsem sama došla na autobus 
a jela za ní na vesnici. U ní jsem byla takový středobod, vnímala jsem, 
že se mnou mluví. Říká mi, co nás čeká, že ona jde do práce a že se 
vrátí a přinese oběd. Měla jsem takovou jistotu. A když byla v práci, 
byl tam se mnou děda. 

Měla jsem ještě dvě mladší sestry a pak o deset let mladšího bráchu. 
Oni měli mezi sebou pevný vztah, ale já jsem byla tak nějak bokem. 
Nemohla jsem za to, ale z celé situace jsem se cítila rozpolcená. U babičky
jsem byla Andulka, ta jediná, ale doma jsem byla Anče, ta nejstarší, 
která má mít nejvíce rozumu, má hlídat mladší sourozence. Když třeba
brácha něco provedl, taťka za to plácnul mě. Tak jsem se u rodičů 
a sourozenců cítila kolikrát nepříjemně. Doma jsem neměla to výsadní 
postavení a nikdo se mě tenkrát neptal, jak se cítím. Vždycky když jsem 
se vracela z víkendu, tak místo toho, abych se těšila domů, mi do krku 
vlítnul takový knedlík lítosti, že musím odjet, že tam nemůžu zůstat.

Anna
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Taťka byl zedník a dělal po stavbách, moc si ho nepamatuju. Vzpomenu 
si, že s námi jel třeba do loutkového divadla, ale výchovy nebo povinností
se neúčastnil. To se změnilo po tom, co začala mamka chodit do práce. 
Chodila uklízet odpoledne a vracela se, až když už jsme byli po večeři. 
V té době s námi táta byl.  

K mamce jsem neměla tak blízký vztah jako k babičce. Celé roky jsem 
si to neuvědomovala, ale když se mi narodily vnučky a viděla jsem,
jak by je moje snacha nedala ani jednou, ani na jednu noc k babičce, 
došlo mi: „Jak mě ta moje maminka mohla nechat? Vůbec mě 
spustit z dohledu?“ Logicky i materiálně to bylo výhodné pro všechny,
děda s babičkou byli šťastní, mamce se ulevilo, ale nevím, co to udělalo 
s mojí dětskou duší, když mě moje maminka nechala, „a buď si tam“. 
Vlastně mě ztratila. 

Nástup do školy pro mě byl náročný. Protože jsem do školky před tím 
vůbec nechodila (dětství jsem strávila s babičkou a s dědou), dětský 
kolektiv jsem neznala. Do konce života si budu pamatovat šikanu od dívek
z vyššího ročníku a moji bezmoc vůči nim, například když mě cestou 
ze školy zatlačily do křoví a přikázaly do druhého dne napsat stokrát 
jednu větu. Tu už si nepamatuju. Doma se mě tatínek ptal, co píšu, 
ale já jsem se nedokázala ani jemu, ani mamince svěřit s tím, co se 
stalo. Natolik pevnou vazbu jsem s nimi neměla. 

Po osmileté docházce do základní školy a úspěšném přijetí na střední 
ekonomickou školu jsem se opět ocitla v neznámém prostředí. Vzpo-
mínám si, jak jsem víceméně plnila představy a očekávání mých rodičů. 
Byla jsem neprůbojná, nesmělá, s nízkým sebevědomím. Po maturitě 
jsem začala pracovat jako administrativní pracovnice v místě bydliště. 
Upnula jsem se na představu, že se provdám za první vážnou známost 
a tím se naskytne možnost konečně žít podle svých představ a odpou-
tat se od rodiny. 

Prvního přítele Tomáše jsem znala tři čtvrtě roku, když jsem s ním 
otěhotněla. Jeho rodiče jsem neznala vůbec, jen z oficiálních návštěv. 
Vzali jsme se. Tenkrát byly u manželových rodičů dvě volné místnosti 
a dole pod nimi bydlela babička, která pár měsíců po svatbě zemřela. 
Tím se spodní byt uvolnil, a tak se stalo, že jsme v domě zůstali žít. 
První miminko jsem bohužel potratila. Rodiče manžela se chovali, jako 
by žádnou svou novou rodinu neměl. Manipulovali jím tak, aby jim byl 
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téměř všechen svůj volný čas k dispozici, přestože na svět přišel první 
syn Adam. Krize se vyhrotila po narození druhého syna, který vyžadoval
zvýšenou péči kvůli svému postižení. 

Se synem jsem zůstala doma, kde jsem s ním byla 24 hodin denně. 
Péče byla jak fyzicky, tak hlavně psychicky vyčerpávající. Manžela jsem 
potřebovala pro sebe a pro naše děti. Malým Radimem jsem byla tolik 
zahlcená. Jednou manžel v dílně s tchánem něco dělali, já jsem ho šla 
poprosit, zda by mohl přijít domů, že ho potřebuji. Manžel mlčel a jen 
na mě koukal, tchán hned věděl, co říct: „Jestli něco potřebuješ, 
zajdi si nahoru!“. Myslel tím za tchýní. Jenže já jsem nepotřebovala 
žádnou fyzickou nebo materiální pomoc. Potřebovala jsem manžela, 
jeho přítomnost a podporu. Jenže to nešlo. Z nějakého důvodu stál 
na straně svého táty. Vše se den za dnem opakovalo. Tchán čekal 
u branky na manžela a už měl pro něj přichystanou práci v hospodářství.
Po mnoha letech jsem si uvědomila, že v té době jsem se přestávala smát, 
radovat se ze života a zpívat si. V té době jsem se ale také zatvrzovala. 
Chtěla jsem manželově rodině dokázat, že to zvládnu i sama. 

Když bylo klukům asi 4 a 2 roky, tak jsem manželovi oznámila, že už 
nemůžu, že v tom dusném prostředí s ním už nebudu. Byla jsem hodně 
pevně rozhodnutá a manžel na mně viděl, že už neustoupím. Tenkrát 
bych odešla jen s kufrem a dětmi. On mi řekl, že stejně neseženu žádné 
bydlení. Já ho druhý den sehnala, pro sebe i oba syny. Byl to takový 
úprk. Říkala jsem si, že ti lidi jsou úplně bez rozumu – já si musím zachra-
ňovat život, abych mohla fungovat dál. Manžel se nakonec přiklonil 
na naši stranu a šel s námi. V té chvíli se k nám sice přidal, ale rodičům 
dál pomáhal. Stavoval se tam, když jel z práce, ale já jsem to neviděla, 
což pro mě bylo důležité. 

Zlom nastal, když jsme se odstěhovali a on zůstal mezi čtyřmi stěnami
v bytě a zjistil, že má dvě děti. Uvědomil si, že má najednou čas a může
jít se starším synem na zahradu a s tím mladším být v kuchyni a krmit 
ho. K malému Radimovi si budoval vztah. Po dvou letech žití z dosahu 
tchýně a tchána jsem se tak nějak oklepala. Ale byli jsme v neutěšené 
finanční situaci, a tak jsem souhlasila, že se vrátíme zpátky do domu
k nim. 

Po návratu ke tchánovi a tchýni to tedy fungovalo tak, že jsem cítila 
ze strany tchána velikou zášť. On mě skrytě deptal. Uvědomovala jsem 
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si to, hlavně když chodil z horního bytu dolů a nahoru. Vždycky když vrzly
dveře na ten dvůr, začal si pískat a já jsem z jeho strany úplně cítila 
takovou „schválnost“: jak on je nad vším, jak je svobodný a veselý, 
a já jsem cítila, že mi dává najevo, jak mě pokořuje. Vždycky mě dostal 
a já na to neuměla nic říct, celé roky jsem se vztekala kvůli tchýni 
a hněv vůči tchánovi jsem držela v sobě. 

Tchán byl šťastný, když nás s manželem rozeštvávali, když jsme se 
kvůli nim hádali nebo nebavili. Tenkrát jsem neuměla říct tchánovi, 
ať se mezi nás neplete, že potřebuju svého manžela, kterého žádám 
o pomoc a práce, kterou spolu dělají, určitě počká do zítřka. Teď už 
bych to udělala jinak. Manžel leckdy přicházel domů, viděl mě v kuchyni 
a už se ptal: „Co ti zase vadí?“ Stáhla jsem se do sebe a zase jsem 
si připadala sama. On se v tom neorientoval, nepřipouštěl si, že může 
být zátěž být s malým synem a druhým těžce postiženým dítětem 
a že jsem si mohla připadat bezmocně. Manžel se jen věnoval práci 
a hospodářství. Nedocházelo mu, že ho potřebuju a že ho potřebuje 
i mladší syn. 

Jednou také přijela moje mamka zeptat se, co se to tedy u nás děje. 
Pozval ji tchán, asi aby mi domluvila, ať nevyvádím a zklidním se. 
A když jsem slyšela seshora, jak se baví, jako by se nic nedělo, tak jsem 
se zhroutila. V kuchyni jsem sebou mrskla k lednici na zem a řvala jsem 
jak raněná. Na moji mámu jsem v afektu sykla, ať už sem nikdy nechodí. 

Když už na tom tchán byl špatně, tak jsem ho ještě litovala. Říkala jsem 
si, že nevím, kdo kromě mě by ho měl litovat. Přeci jen jsem byla člověk, 
který si s ním prožil hodně, a teď mi bylo líto, čeho se musel dožít, jak je 
odkázaný na druhé. Manžel za tchánem jezdil s mámou do nemocnice 
a on se od nich otáčel ke zdi a nemluvil s nimi. On těžce nesl, že ho tam 
přemístili, a to jim dával najevo.

Ale taky to byly roky, kdy jsem tchána silně nenáviděla, a dnes myslím, 
že jsem si tím přivodila rakovinu. Usínala jsem s hlubokou nenávistí, 
s nepřijetím toho, co tam musím prožívat. Jednou jsem jela vlakem a říkala 
jsem kamarádce, kolik let už žiju ve hněvu. Ona se na mě vyděšeně
podívala a řekla: „Ani, s tím ale musíš rychle něco dělat!“ Ale asi pár
měsíců potom mi už řekli, že mám rakovinu. To byl rok 2013.

Nevěděla jsem, jak si pomoci. Po další výměně názorů s tchánem se 
mi objevil silný tlak u srdce. Moje ošetřující lékařka mi sdělila, že je to 
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reakce na stresovou situaci a předepsala mi Lexaurin. Po půlce tablety 
jsem byla ale utlumená, bylo mi všechno jedno a nebyla jsem schopná 
starat se o syna. Takže jsem si už další nikdy nevzala. Pak jsem nějaký 
čas dojížděla na psychiatrii. Poté co mě pan psychiatr naučil techniku 
autogenního tréninku, jsem v návštěvách přestala. 

Až po dalších letech jsem se odhodlala znovu navštívit psychiatričku, 
abych jí sdělila své pocity – že jsou dny, kdy nemůžu syna ani vidět, 
jsem vyčerpaná a nevím, co dříve dělat. Vlastně jsem se jí přišla zeptat, 
jestli jsem se nezbláznila. V klidu mi sdělila, že jsem v dlouhodobém 
stresu, a navrhla mi lék doplňující serotonin s tím, že se po něm alespoň
dobře vyspím. Při další návštěvě, kdy jsem si vše rozmyslela, jsem si lék
nechala předepsat a začala jsem ho užívat. Ulevilo se mi. Přestala jsem 
postupně mít pocity svého nedocenění, křivdy a toho, že nejsem schopná
mít nebo dělat to co ostatní. Přestala jsem srovnávat život svůj s životy 
ostatních lidí. Nějak jsem asi největší krizi překonala. 

Také jsem už na doporučení jedné paní navštěvovala CEDR, a to po léčbě
rakoviny. Bylo mi tam dobře a po letech jsem se cítila někde vlídně při-
jatá. Začala jsem docházet do sociálně terapeutické dílny. Časem jsem 
začala chodit na dramaterapii, což mi otevřelo oči v tom směru, jak lze 
v bezpečném prostoru vyjádřit své pocity a emoce. Po čase jsem sebrala 
další síly a začala jsem chodit na kurz instrumentálního obohacování 
Reuvena Feuersteina. Cítím se lépe a lépe. Umím se lépe obhájit, vyjádřit 
se a cítím velkou podporu a zázemí. Doma je to bohužel dál nastaveno 
tak, že se vlastně nic vážného nestalo, že vše mělo být tak, jak bylo. 
Proto do Cedru chodím dál, abych měla kde vypnout, odpočinout si,
získat podporu nebo se jen tak zasmát. 
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Jak se mi psal příběh s Annou

Paní Anička byla impulz, který dal vzniknout celé této publikaci. S Annou 
spolupracujeme už čtvrtým rokem, do CEDRu chodí ale daleko déle. 
Vzpomínám si, že čas od času řekla, „Kdybych to tak mohla někam 
napsat nebo říct, víte? Pro ostatní lidi, který maj teď podobné problémy, 
tak aby věděli, že se to všechno dá řešit.“ Tyhle nenápadné věty ve mně
spustily proces, který vyústil v tuto publikaci.

Říkala jsem si, že když budu psát příběh s paní, která je motivovaná ho 
sdílet, bude to snadná a rychlá práce. To jsem se ale zmýlila. Jedna věc 
je něco tvrdit a druhá to poté opravdu dělat. S Aničkou jsme se domluvily 
na prvním setkání. Anna vyprávěla útržky ze svého života, které jí přišly 
důležité říci. 

Myslím, že to vnímá stejně, ale nevím. Nakonec jsme její příběh zhodnotily 
jako dobrý, abychom se pochválily za odvedenou práci, protože to byla 
fuška. Mně bylo nepříjemné se Aničky znovu ptát na traumatizující chvíle 
a žádat ji, aby je popsala podrobněji. Jí bylo zase nepříjemné vzpomínat
na ně a opětovně si uvědomovat, že se jí to všechno opravdu dělo. Chvíle 
strávené nad příběhem byly plné dalších nepříjemných až drásajících 
emocí. Ani jednu z nás však nenapadlo od psaní upustit.  Příběh je tedy 
hotový, je to příběh, který se má podobat životu jedné velmi statečné 
ženy. Pouze my dvě však víme, co všechno se za psaným textem ještě 
skrývá. Co jsme tam napsat nechtěly a co napsat ani nešlo. To hlavní, 
ale v příběhu je. A to, že ať se nám děje cokoliv, vždy je z toho cesta 
ven a také, že na té cestě nemusíme být sami. Důležité je chtít si pomoci
a o pomoc si říct. 

Jana Koželuhová, DiS.
vedoucí pobočky a sociální pracovnice pro aktivizační službu 
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Říkala jsem si, že když budu psát příběh s paní, 
která je motivovaná ho sdílet, bude to snadná 

a rychlá práce. To jsem se ale zmýlila.

(Ne)mocná síla příběhu  |  15

Anna

Říkala jsem si, že když budu psát příběh s paní, 
která je motivovaná ho sdílet, bude to snadná 

a rychlá práce. To jsem se ale zmýlila.

(Ne)mocná síla příběhu  |  15

Anna
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Příběh č. 2

Mám poruchu osobnosti způsobenou alkoholem. 
Na protialkoholním mi řekli, že jsem přišel pět minut 
po dvanáctý. Dávali mi dva, maximálně tři roky života. 
Buď bych se uchlastal, nebo zbláznil… 

Jaké jsem měl od dětství hodnoty? Jen chlast… Nedůvěřoval jsem lidem, 
chodil jsem v rozdrbaných a špinavých hadrech, mluvil jsem jak dlaždič 
a nestaral se o placení složenek. 

Letos je to už dvanáct let, co abstinuju. Zvládám chodit pravidelně 
do práce, na ulici chci vypadat dobře, takže nosím čisté oblečení a hlavně
si už umím říkat o pomoc, což vyžaduje důvěru v ostatní lidi. Jsem teď 
úplně jiným člověkem než dřív. Jak a hlavně proč jsem se změnil? 

První zkušenost s alkoholem si nepamatuju. Vyprávěli to vždy k dobru,
když se sešla rodina. Byly mně 3 roky a stalo se to na svatbě. Na stolečku
jsem uviděl skleničky s pitím, a tak jsem se napil. Nevěděl jsem, že je to 
aperitiv a že bych to neměl pít, vždyť mi byly tři…

V 8 letech jsem měl možnost pít alkohol doma. S tátou jsem si dával 
příležitostně skleničku piva po obědě. Prý na dobré trávení. V té době 
jsem taky začal kouřit. Bylo to v partě s klukama. Po škole jsme si vždycky
někam zalezli a kouřili jsme. 

Alkohol i cigarety mně zachutnaly hned. Už v dětství jsem měl možnost 
poznat, že tyhle věci změní váš pohled na svět. Nemusel jsem překonávat
žádné překážky. Když jsem se napil, nějak samy mizely. Nebo se jen někam
schovaly? Nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Bylo mi to jedno. Hlavní bylo, 
že jsem je nevnímal. S alkoholem to bylo všechno snazší…

Od dětství jsem si dělal, co jsem chtěl. Rodiče mě k ničemu nevedli. 
Pít alkohol a kouřit jsem začal z hecu. Nebo z nudy? Byl jsem dítě ulice 
a neměl žádný zájmy. Kamarády jsem měl vždycky starší. V partě jsme dali 
peníze dohromady a šli si koupit fl ašku. Pak jsme šli do parku a popíjeli…

Petr
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V 11 letech mi onemocněla maminka. Byla víc po špitálech než doma. 
Táta chodil do práce a doma většinou nikdo nebyl. Byl jsem často sám, 
i když ne tak docela. Byl se mnou můj kámoš alkohol. Pití se u mě začalo 
stupňovat…

Ve 12 letech jsem začal jezdit do hospody. Vzal jsem kolo a jel. Sedával 
jsem tam s chlapama, kterým mohlo bejt 40, 50 let. Stali se mojí rodinou.
Bylo mi tam s nima dobře. Povídali jsme si a u toho popíjeli. Tehdy jsem 
pil pivo. Táta mně peníze dával, neptal se, kde je utrácím nebo za co.  
Když jsem peníze neměl, chlapi za mě útratu zaplatili. Ve škole jsem 
chodil ven na cigáro. Tělo už bylo zvyklý na nikotin. Často jsem chodil 
za školu. Divím se, že jsem neskončil v pasťáku. Asi proto, 
že jsem nikomu neubližoval. „Jen“ sám sobě…   

Po základce jsem se začal učit na soustružníka kovu v České Třebové. 
Pití a kouření pokračovalo, ale už ve větších dávkách. Norma byla 8 piv 
a pár panáků. Na učňáku jsem se dal dohromady se třema klukama, 
co taky pili. Pil jsem i sám, i doma s tátou. Půl roku před ukončením učňáku
jsem školu vzdal. Už to nešlo skloubit – alkohol už byl přednější. 

Když mně bylo 16 let, umřela mně maminka. Na pohřeb se sjeli příbuzní, 
pak byla hostina. Nevzpomínám si, jak mi tehdy bylo. U nás v rodině se 
emoce nedávaly najevo. Nikdo se mě nikdy neptal, jak mi je. 

Po ukončení učňáku jsem se rozhodl, že odjedu do České Lípy k příbuzným.
Půl roku jsem tam dělal závozníka. Tam jsem pil taky. Už to nešlo jinak. 
V 18 letech jsem se vrátil do Ústí a šel jsem dělat závozníka do ČSAD. 
Dávky alkoholu se u mě zvyšovaly. V té době jsem pil běžně 10 piv 
a 5 panáků denně. Po práci jsme zašli vždycky do hospody a přes noc 
spali v autě. Alkohol jsem nebral jako problém. Nic jiného jsem totiž 
od malička nepoznal. Buď práci, nebo hospodu. V té době jsem začal 
mít v práci absence. Bylo období, kdy jsem se rozhodl a cestoval jsem 
sám po republice. Třeba týden jsem chyběl v práci, protože jsem se 
jen tak rozhodl, že pojedu vlakem do Košic. V práci mně to tolerovali, 
já jsem jim zase vyhověl, když potřebovali, abych zaskočil na vrátnici 
nebo na benzince. Po čase si tělo zase žádalo větší dávky alkoholu. 
Byl jsem na 15 pivech a 5 panácích denně. Pořád jsem to bral 
jako normální věc. Proč by to měl být problém? 

Na vojnu jsem nechtěl, přesto jsem byl ve 23 letech odveden. V té době 
byly jen dvě možnosti, vojna nebo modrá knížka. Na příjem jsem odjel 
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do Staré Boleslavi. Po měsíci jsme byli převeleni do Prahy k pracovní 
jednotce, tzv. pétépákům. Jsou to vojáci, kterým armáda nesvěřovala 
zbraně. Byli to chlapi s nějakým životním nebo politickým škraloupem. 
Když jsem měl vycházky, šel jsem na pivo. Když jsem musel zůstat 
v kasárnách, byl to pro mě problém. Musel jsem vymyslet, jak nahradit 
tělu alkohol, který si žádalo. A tak jsem pil Iron, Okenu (čistící prostředek 
na mytí oken), Pitralon (voda po holení) nebo Alpu. Pil jsem cokoli, 
v čem byl alkohol. Místo oběda jsem chodil s civilistama na pivo. 
I na vojně jsem se opíjel, a tak mě převezli do Vojenský nemocnice 
na psychiatrii. Bral jsem léky, po návratu na vojnu to ale nebylo o nic 
lepší. Následovaly další maléry s pitím a další pobyt na psychiatrii. 
Doktor určil odchod do civilu pod podmínkou, že se půjdu léčit. Vrátil 
jsem se domů, zaevidoval se u psychiatra, ale jen proto, že jsem musel. 
Kdyby bylo na mně, vůbec bych tam nechodil. Proč taky, pořád jsem 
neměl důvod, abych dal alkoholu sbohem. K psychiatrovi jsem chodil 
asi měsíc. Užíval jsem antabus. To je prášek smíchaný s vodou: 
když si ho dáte po požití alkoholu, tak je vám dost špatně. Mělo mě 
to alkohol znechutit. Nestalo se. Když mně bylo špatně, pil jsem dál 
a antabus přepil. Ještě pořád jsem svoji závislost nevnímal a nebral 
to jako problém. 

Kolem 40 let jsem skončil v ČSAD. Chvíli jsem se živil jako stavební dělník.
Pak to gradovalo s pitím. Už by mě nikdo nezaměstnal. Od piv jsem přešel
na víno. Krabicový. Pil jsem tehdy 3 až 6 litrů vína denně.          

Byl jsem na sociálce, neschopný pracovat. Když jsem do sebe po ránu 
nedostal litr krabičáku, klepal jsem se a měl velké úzkosti. Nejedl jsem. 
Nejdřív jsem si musel dát víno a až potom jídlo. Koupil jsem si rohlík 
a 10 dkg salámu. Většinou jsem do sebe nasoukal jen salám a víc to
nešlo. Rohlík jsem vyhazoval. Tělo víc nezvládalo. Taky jsem začal mít 
psychické problémy. Začal jsem mít pocity, že mně někdo cizí chodí 
po baráku. Prohledával jsem ho několikrát denně. Samozřejmě jsem nikoho 
nenašel, byl to jen výplod mé narušené psychiky. Žil jsem ve strachu 
a úzkostech a zapíjel je alkoholem. Míval jsem taky halucinace. Viděl 
jsem bílé myši, pavouky a podobně. Bylo to všechno hrozně vysilující. 
Byl jsem už ve stavu, kdy to s pitím nešlo, ale bez něj taky ne. Zažil 
jsem dvě deliria tremens. Delirium bych nepřál nikomu. Je to stav, 
který nevíte, jestli přežijete. Kdy se celý třesete, máte křeče, 
halucinace… 
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Musel jsem se dostat až na samé dno, abych si konečně uvědomil, 
že mám problém. Konečně jsem si přiznal, že jsem závislý na alkoholu 
a že si sám nepomůžu. Měl jsem jen pár možností: buď se zblázním, 
nebo se uchlastám k smrti, nebo vyhledám pomoc. Zašel jsem k psychia-
tričce, která mi doporučila protialkoholní léčení. Nastoupil jsem na pro-
tialkoholní do Nechanic. Po celou dobu léčby jsem se alkoholu nedotkl 
a léčbu zdárně dokončil. Po návratu domů jsem však neměl vyhráno. 
Vracel jsem se do prázdna. Díky alkoholu jsem neměl vlastní rodinu, neměl
žádné koníčky, kterým bych se mohl věnovat. Měl jsem jen prázdný barák, 
ve kterým jsem zažil hodně hrůzy. Bylo těžký to ustát. Psychika mě 
zradila. Měl jsem pocit, že mě stále někdo sleduje, jestli si v krámě 
nekupuju alkohol nebo jestli nechodím do hospody. Nedalo se to vydržet, 
a tak jsem se rozhodl pro sebevraždu. Sehnal jsem si velký množství 
léků a všechny je najednou spolykal. Nechtěl jsem už žít. Život tomu 
chtěl ale jinak. Nečekaně se u mě stavil kámoš, který zavolal sanitku, 
a tím mě zachránil. Skončil jsem v Žamberku na psychiatrii. Lékaři mně 
doporučili opakovat protialkoholní léčbu a já ji dobrovolně podstoupil. 
Při léčbě jsem si uvědomil, že jsem si alkoholem zkazil život. Ale zkazil
jsem si ho JÁ, nikdo jiný. Já jsem ho začal dobrovolně pít, nikdo mě násilím 
do toho nenutil. Ta možnost tu byla a já ji využil. O tom si každý rozho-
duje sám. Když tohle pochopíte, máte vyhráno, protože o vyléčení si 
taky každý rozhoduje sám. Podpora druhých je důležitá, ale ten pocit, 
to rozhodnutí musí vycházet z vás…

Ještě rok po léčbě jsem měl problém projít v obchodě kolem 
regálu s alkoholem. Je to další velká zkouška, protože alkohol 
nebo reklama na něj je všude kolem nás. Měl jsem na něj chuť, 
ale už jsem věděl, že mně v životě nepomůže. 

Po léčbě jsem si zažádal o invalidní důchod. Uvědomil jsem si, že potřebuju
být víc mezi lidma, a tak jsem nastoupil do Cedru do sociálně terapeutický
dílny. Naučil jsem se tam, že pokud zaměstnám ruce (vyráběl jsem různé
výrobky), zaměstnám i mysl. V Cedru mně taky pomáhají řešit věci s úřady
s lékařem a tak. Pochopil jsem, že ve volném čase je dobrý zajít třeba 
na minigolf nebo do kina. Chodím s partou z Cedru. Zvládám chodit 
na částečný úvazek do práce…   

Jak žiju dnes?

Stále se mi daří abstinovat. Teď bych nic neměnil. Jsem spokojený. 
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Jako prevenci jezdím dvakrát ročně na opakovací pobyt do protialkoholní
léčebny. Jako abstinující se s klienty účastním protialkoholních programů,
které si sám vyberu. Mám volnější režim. Na terapii ve skupině ostatním 
vyprávím svůj životní příběh, tak jako ho vyprávím vám teď. Kdo to chce 
slyšet, tak stále dokola opakuju, že vyléčit se ze závislosti jde. Ať je to 
alkohol, drogy nebo automaty. Zvládnul jsem to. Zvládne to každý, kdo se
pro to opravdu rozhodne. Asi proto jsem pořád naživu, abych mohl říkat 
tyhle slova těm, kteří to potřebují slyšet…
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Jak se mi psal příběh s Petrem 

Zpočátku ve mně byly obavy, jestli to zvládnu, jestli to bude čtivé, jestli
to bude zajímavé, jestli si klient vzpomene, jestli to mám psát v ruce, 
nebo na počítači, jestli to stihneme.

Přes všechna jestli jsme začali a já po chvíli pochopila, že psaní osobních
příběhů nebude tak složité, protože napsané už dávno jsou. Napsal je 
sám život a já je jen zaznamenala.

Příběh jsem měla možnost psát s člověkem, o kterém by se dalo říci, že je
cedrovské rodinné stříbro. Taková chlouba. Jeho alkoholová závislost
totiž končí happyendem. Dnes svým životním příběhem motivuje ostatní
a v kolektivu působí jako přirozená autorita. Jak se dočtete v jeho pří-
běhu, nebylo tomu tak vždycky. 

Petra jsem v Cedru poznala jako mlčenlivého, citlivého člověka s ochotou
pomoci, s pokorou a vůlí, což si vybudoval až v posledních letech svého
života. Jeho druhou tvář – člověka zruinovaného alkoholem – znám 
jenom z jeho vyprávění. Přesto mu věřím každé slovo, které uvedl 
do příběhu, kdy sám sebe popisuje jako opilce na okraji společnosti. 

Petr při vyprávění svého příběhu rozhodně slovy neplýtval, vyhledával 
krátká a co nejvýstižnější spojení. Mluvil pomalu a s rozvahou. Bylo 
vidět, že se na naše setkání připravoval a o svém příběhu předem 
přemýšlel. Když jsem se vyptávala na detaily, často mi odpověděl: 
„tak to už si, Míšo, nepamatuju“. Přesto jeho příběh začíná: „když mi 
byly 3 roky…“. Pochopila jsem, že spoustu citlivých věcí, na které 
jsem se vyptávala, opravdu zapomněl. Příliš ho v minulosti zraňovaly. 
Emoce Petr často při příběhu nevyjadřoval, jen jedinkrát, když mluvil
o mamince. Vždy použil zdrobnělinu a v hlase byla cítit jemnost. Myslím,
že to byla jediná žena v jeho životě, která mu byla blízko. Vulgárních 
slov se Petr vyvaroval. Používal je pouze v souvislosti s alkoholem, 
který nazýval „chlast“, jako by chtěl zdůraznit, že je to zlo, od kterého
je dobré dát ruce pryč. Jinak mluvil uhlazenou, byť nespisovnou češ-
tinou. Bylo vidět, že si uvědomuje, že by se vulgarity v rozhovoru se 
mnou nehodily, byť byl na ně dříve zvyklý.
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Emoce Petr často při příběhu nevyjadřoval, jen jedinkrát, 
když mluvil o mamince. Vždy použil zdrobnělinu 

a v hlase byla cítit jemnost.
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Petr

Petrův příběh jsme dokončovali už za nouzového stavu, kdy byla naše 
služba uzavřena. Osobní setkání jsme nahradili telefonem. Pro Petra 
to neznamenalo žádnou překážku. Už spoustu věcí, od té doby, co se 
odrazil ode dna, pro něho totiž není problém… 

Bc. Michaela Nešpoříková
pracovní asistentka v sociálně terapeutické dílně
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Příběh č. 3

Původně jsem příběh svého uzdravování vůbec nechtěla napsat. 
Podívat se do minulosti a ve vzpomínkách znovu prožít to nejbolestivější 
jsem odmítala stejně jako každý jiný člověk. Přesto jsem zároveň vnitřně 
toužila udělat si shrnutí, krůček po krůčku popsat dobu svého uzdravování
proto, abych se měla o co opřít. Opět jsem se přesvědčila, že to, 
co nejprve odmítám, je pro mě vlastně to nejlepší. 

Pane můj, je-li tvé lásky moře,

pomoz mi prosím nést mé hoře.

Vem si prosím můj pláč.

Vem si prosím mé slzy.

Vždyť já nechci být v životě rváč.

Vem si prosím vše, co mě mrzí.

Vše, co mě tíží, jsou jen slova.

A já Tobě chci, pane můj

do tváře křičet znova a znova!

Čím vším mi život ublížil!

Kde jsi, Pane můj, v tu chvíli byl?

Když k Tobě jsem se modlila,

Tebe prosila, volala,

vždy jsem od osudu velkou ránu dostala.
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Příběh č. 3
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Obvodní lékař i neurolog tvrdili, že je to jen od nervů, avšak že to je 
vážný. Věřila jsem tomu zhruba 11 let. Mé onemocnění zasáhlo naprosto
do všech oblastí života. Byla jsem vyčerpaná tak, že jsem se svýma 
rukama sotva najedla, vše mi z nich padalo, na nohou jsem se taktak 
udržela. Změnila se mi i postava. Kvůli častému zvracení jsem neuvěřitelně 
zhubla. Neměla jsem sílu, abych o sebe mohla jako žena dbát, což se 
odrazilo na mém šatníku, který v té době čítal jen pár kousků. Každá oblast
života se scvrkla na minimum. Kromě schopnosti pohybu, orientace 
a fyzické síly jsem zčásti ztratila schopnost komunikace. Společenský 
život přestal úplně existovat. Nejbolestivější však bylo rozdělení s mým 
synem. Představte si mladou ženu, svobodnou matku, pečující o jedno 
dítě, co vše dělá - vaří, nakupuje, pere, žehlí, zašívá, věnuje se dítěti, 
komunikuje s ním, vychovává ho, je mu vzorem i autoritou a někdy 
i kamarádem. Tohle všechno jsem během jediného roku přestala úplně 
zvládat. Bylo to tak strašlivý, že se z toho zhroutil i můj syn a musel 
na léčení…

Psal se rok 2011. Během těch uplynulých let jsem asi 4x podala žádost 
o invaliditu a oni ji prostě neuznali. Toho roku jsem ji podala znovu. 
Pamatuji si dodnes okamžik, kdy mi lékařka řekla: „Vaše psychické 
onemocnění je jen část diagnózy. Přečetla jsem si vaši kartu. 
Nemáte žádné odborné vyšetření. Podle mě jste vážně nemocná,
tělem vám koluje zánět. Jste mladá a je vás škoda.“ Poradila mi, 
že můžu ke specialistům i sama. Celý zázrak rozepisovat nebudu, jen 
klidně přiznám, že jsem se trochu protekčně a hodně rychle dostala 
na imunologii Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde jsem léčena 
dodnes. Konečně se mi někdo snažil pomoci a uzdravit mě. Od vyšetření 
na imunologii mi vysvitlo světlo naděje, protože jsem dostala najednou 
pocit, že konečně budu moct trochu existovat, normálně žít a nemuset 
každý den bojovat o přežití. Věřila jsem tenkrát v rychlý návrat, v úplné 
uzdravení. 

Ukázalo se však, že to nebude tak jednoduché. V roce 2013 zemřela 
tatínkova sestra – moje teta a kmotra. Bohužel jsem nemohla na celý 
její pohřeb. Rodina mě odvezla jen na hostinu.  Rozhodli tenkrát, že bych 
víc fyzicky nezvládla. A měli pravdu – měla jsem v té době velké bolesti 
zad, nohou a všech svalů. Moje tělo jako by zapomínalo chodit. Obrácená
situace, kdy můj táta v 69 letech na pohřbu pomáhá mně, a ne já jemu, 
pro mě byla úplným zoufalstvím. Po této události jsem musela hodně
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ležet, stále jsem plakala a měla myšlenky na sebevraždu. Kvůli vyčerpání 
a nesnesitelným bolestem jsem byla po celou dobu mého onemocnění 
častou návštěvnicí u lékařů a na pohotovosti. Tam jsem obvykle dostala
injekci proti bolesti a mohla se vrátit domů, kde jsem musela ještě 
následující den odpočívat a nic nedělat. Tentokrát to však bylo jiné. 
Neděle, přijímací vyšetření na pohotovosti. Přicházím do ordinace 
a řeknu: „Dobrý den, paní doktorko, mám bolesti a je mi špatně. 
Chtěla bych zase injekci.“ Ona řekla: „Vy nedostanete injekci, 
vy dostanete kapačku a půjdete si tady lehnout na lůžkový 
oddělení.“ To byl takový mezník, kdy mi došlo, že mi opravdu něco je, 
že jsem vážně nemocná. 

Tohle uvědomění pro mě bylo strašně důležitý a vlastně to byl pro mě 
takový nový začátek. Najednou přišel z Prahy balík. Místo oblečení, 
které mi občas posílala kamarádka, aby mi pomohla v mé nelehké situaci,
to byla krabice plná krásných dámských bot, lodiček a střevíčků. Já si 
tenkrát řekla: „Pane Bože a všichni andělé, děkuju, beru to jako 
znamení, že budu chodit a uzdravím se.“ Těch bot bylo najednou 
nezvykle moc a já si tenkrát pomyslela: „To bude asi dlouhá cesta“. 
V tu chvíli jsem pocítila naději a zcela novou sílu, rovnající se větru 
v zádech, o který se můžete opřít. Všechno zoufalství mě přešlo. 
A skutečně v květnu 2014 jsem se v inzerátu poprvé dočetla o sociálně 
terapeutické dílně v Cedru a zavolala na telefonní číslo z inzerátu. 
Z Cedru si mě hned pozvali na osobní schůzku a tím začala zásadní 
změna mého života, úplný převrat všech hodnot.

Změny k tomu, abych mohla tuhle náročnou dlouhou zkoušku života 
zvládnout, začaly. Konečně se našel někdo, kdo mi s tím vším pomůže. 
Když jste totiž na takový zdravotní stav úplně sama, tak jste jako 
loď bez kapitána na moři v tý nejhorší bouři. Častou pomoc ve všech 
oblastech života jsem opravdu potřebovala. V začátcích mého uzdravování
v Cedru jsem na tom byla tak špatně, že mi Cedr musel pomáhat kromě 
pracovní činnosti i v dalších oblastech mého života,např. v tak banální 
věci jako je životní minimum. Kromě zařizování praktických věcí tu ale 
bylo tolik péče a zároveň lásky, až mi z toho bylo někdy divně, někdy 
jsem plakala, vnitřně se bouřila, najednou pro mě bylo těžký zvyknout 
si na to, že se o mě někdo stará, někdo mě pořád chválí, učí mě odpočívat
a pracovat tak, abych se nepřepínala.Všichni jsme přece nastaveni 
na výkon. Dodnes o Cedru říkám, že je něco jako inkubátor, ve kterém
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jsem potřebovala dovyrůst od základu ve fyzickém, duševním i duchov-
ním těle.

Moje pracovní asistentka Peťka mi dává na výběr z mnoha výtvarných 
činností (vystřihování, popisování, šití, vyrábění drátkového šperku 
apod.). Už zase vítězí moje ženská marnivost. I přes její upozornění 
a radu, ať si vyberu něco lehčího, míň náročného, trvám na svém a jdu 
vyrábět titěrný šperk z maličkých korálků a drátků. Já, člověk, kterýmu 
dá zabrat i jehla v ruce. Nevyšel úplně podle mého vzoru, přesto byl 
krásný. Dala jsem mu název Drak a Draka v něm každý viděl. Mám ho 
dodnes – je to pro mě symbol ženské síly a amulet, který se spolu se 
mnou podílel na přivolání všech těch změn, jež nás ženy čekají, když 
se rozhodneme, že už nebudeme vzornou holčičkou, avšak dospělou 
ženou, tvořící si život naplněný svými sny. Někdy je třeba vystrčit drápky.
Musíme být dravé šelmy, protože život může být místy dost tvrdý.

S nástupem do Cedru jsem také začala jinak malovat. Musela jsem ubrat,
zmenšit a zjednodušit obrazy natolik, aby mě to co nejmíň namáhalo 
a bylo to rychle hotové. Já, která malovala spíš duchovní obrazy plné 
barev, jsem se rozhodla pro černou, kterou jsem dřív tak odmítala. 
Od přijetí černé barvy a jejího používání v obrazech, jako by začaly změny,
ze kterých vám rostou křídla, s nimiž jednou vzlétnete. Přijetí postižení 
podle mě nejde vůbec snadno, spíš se s tím musíte porvat. Tak jako 
jsem přijala černou barvu, tak jsem se naučila přijmout a prožít stavy
naštvání, zoufalství, vzteku, lítosti a bezmoci. Až když jsem všemi těmi 
pro mě dřív neznámými územími prošla, tak jsem dosáhla alespoň 
částečného smíření. Navíc to neobvyklé rozhodnutí v malbě mi přineslo 
nový, pro mě nezvykle velký úspěch. Já, holka z vesnice, jsem mohla 
být mezi umělci v prestižním charitativním katalogu.

Při mém uzdravování jsem absolvovala několik rehabiliťáků a lázní. Byla
to škola života. Každý jednotlivý pobyt byl něco jako malá maturita a křest 
ohněm dohromady. To, co jsem tam zažila, by mě nikdy nenapadlo, 
ani bych to nevymyslela. První pobyt v rehabiliťáku od doby, co jsem 
byla v Cedru, probíhal v předvelikonočním období 2015. Nastupovala 
jsem slabá, neschopná ovládat svý tělo stejně jako Ježíš přibitý na kříž 
a vrátila se po měsíci vzpřímená, slušně chodící, s rukama, který mě 
poslouchaly aspoň tak, že jsem se mohla najíst a trochu víc toho udělat. 
V rehabiliťáku mě nejvíc ovlivnila moje spolubydlící, starostka obce, trpící 
roztroušenou sklerózou. Z její osobnosti jsem byla překvapená. 
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Byla drzá, dělala si, co chtěla, na obědy a na večeře chodila taky, 
kdy chtěla, avšak i při tom všem byla moc hodná a chápavá. A taky mi 
jako první řekla: „Holka, ty bys taky měla mít berle nebo hůlky, 
když seš na tom skoro stejně blbě jako já.“ S touhle ženou jsem 
si hodně rozuměla, byla něco jako můj vzor ženství, viděla jsem v ní to, 
kam bych se chtěla taky posunout. 

Na podzim roku 2015 objevil můj nový psychiatr poslední neodkrytou
diagnózu: je to panická porucha orientovaná na muže. Čím vyšší, 
atraktivnější a svalnatější muž je, zvlášť když má krásné modré oči 
a začne se na mě dlouze dívat, tím spíš omdlím. Panická ataka tenkrát 
obvykle začínala křečovitými bolestmi, migrénami, až do stavu zvracení 
nebo mdlob. Teď je to většinou takový, že se mi rozostří vidění a točí 
se mi hlava, začnu se dusit, protože mi chybí kyslík, takže kašlu a chci 
se nadechnout. V hlavě mi běží představa, že můj mozek je něco jako 
neviditelná Popelka, která přebírá hrášky myšlenek macechy minulosti. 
Ve chvíli, kdy se blíží muž, to začne (hrášek č. 1 = vypadám přeci jako
kluk, hrášek č. 2 = pomalý nemehlo, hrášek č. 3 = nezasloužím si, aby si 
mě někdo všimnul – chci se schovat před další ranou, útokem fyzickým, 
či psychickým). Než to Popelka přebere a zjistí, že je princeznou zasluhující
si svý místo na slunci, tak to chvilku trvá. Pokud se mi na začátku podaří 
odejít někam do ticha, kde se můžu na zemi sbalit do klubíčka, často 
se objeví střípek zasunutých hrůz prožitých v minulosti. Někdy začnu 
křičet a brečet. Někdy ze mě vytrysknou ze všech těch prožitků emoce, 
které jsem tenkrát nevyjádřila, protože jsem byla zmrzlá a zkamenělá 
vším tím kolem mě.  Sama se divím, kde se to ve mně bere, je to moje 
nová část, řeka ženství – voda i oheň je v lidských bytostech jako černá 
a bílá. Pak se mi vždycky hodně uleví. Někdy si myslím, že všechny mé 
zdravotní problémy jsou ty zazděné emoce.

A byl to také právě můj nový psychiatr, který mi pomohl mou nemoc 
přijmout. Radu, abych používala hůlky či berle, jsem dostala mnohokrát. 
Někdy jsem tvrdohlavá strašně dlouho, úplnej beran. Oči mi pak otevřel 
až on, když mi při jedné návštěvě řekl: „Počítejte s tím, že celý život 
bude váš zdravotní stav takový, jaký je teď. Místo velkýho úsilí 
a stanovování cíle uzdravení přijměte, že budete celý život 
unavená. No a vždyť to nic není, že budete chodit s hůlkama.“ 
Smíření a absolutní přijetí celé mé situace mi konečně pomohlo k tomu, 
abych si dovolila chodit pořád s hůlkama. V důsledku to vedlo k mému 
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uzdravení. Nejbližší v mém okolí se s tím smiřovali hůř než já, chvíli jim 
to trvalo. Rodiče mají touhu vidět svou dceru jako zdravou a možná se 
jim těžko snáší bolest a postižení jejich vlastního dítěte.

V roce 2017 jsem jela poprvé do lázní – poprvé v životě konečně uzdravená
natolik, abych léčbu v podobném zařízení zvládla. Před lázněma jsem 
zvládla už asi tři rehabiliťáky. Maraton v podobě cvičení a dodržování 
jídelníčku mě přiblížil k vytouženému cíli - pobytu v lázních. Ve všech 
rehabiliťákách jsem slýchala od pacientek, jak jsou lázně pohodový 
a super proti tý dřině tady v „polepšovně“. V rehabiliťáku vás hlídají, 
je tu víc vizit, na pokoji jste kontrolovaná, jste tam víc v bezpečí, vyho- 
vovalo mi to. Je to něco jako nemocnice. V lázních to je jinak, pacient je 
sám za sebe a musí na to být mnohem odolnější a zdravější.

Tenkrát jsem si ještě nedovedla zcela říct, co potřebuju. Neuměla jsem 
ani slovně vyjádřit, jak a co dělá panická porucha s mým tělem. Sedím 
u stolu s ženami, právě nastoupily. Ke stolu se blíží vysoký, štíhlý muž. 
Vypadá jako herec Roden, šmrncnutý Italem. Neomdlívám jen proto, 
že sedíme s kamarádkami a vedeme zajímavý rozhovor. Najednou jedna 
řekne: „Podívejte, jaký k nám jde fešák.“ Muž pozdraví celý stůl, 
řekne: „Krásný večer, dámy.“ Podívá se na mě a pronese: „Šla byste 
se mnou někdy na kafe?“ Mé kamarádky, o pár let starší, jsou z něj 
unešené. Já mu odpovídám: „Vy máte štěstí, že vás napadlo se 
se mnou seznamovat zrovna ve chvíli, kdy jsem mezi lidmi.“ 
Před celým stolem řeknu: „Půjdu s váma, jen když budete chodit 
metr ode mě, protože na takový vysoký frajery, jako jste vy, 
omdlívám.“ Smál se a řekl: „Dobrá, půjdu s váma na kafe a slibuju, 
že vás budu poslouchat na slovo.“ Ještě ten den jsme šli večer 
na pivo. Vykáme si. Pan Milan říká: „Jste úplně jiná než ostatní. To bylo 
fakt, Dani, strašný, čtyři dny jste si mě ani nevšimla. Tolik jsem 
se snažil, abych se s váma mohl seznámit, a vy jste mě prostě 
neviděla, Vždycky jste se vypařila. To se mi ještě nestalo, aby mi
čtyři dny trvalo, než mi žena věnuje jediný pohled.“ Já odpovím: 
„Jsem překvapená ze sebe, že tady s váma vůbec sedím. 
S takovými muži, kteří na první pohled vypadaj jako prvoplánovej
kočkolapka a proutník, se nebavím, vyhýbám se jim.“ Dívá se 
na mě a směje se jak pominutej. Řekne: „Dani, to snad ani není možný.
Vy že máte panickou poruchu? Těžko se tomu věří. Takovou 
vyřídilku jsem ještě u žádný mladý ženy neviděl.“ Pak dodal, 
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že už mu je to jasný, proč jsem ho neviděla. Smáli jsme se oba a já 
získala kamaráda, bodyguarda, se kterým jsem se měla celý pobyt 
v lázních jako princezna. Konečně jsem pocítila, jaký to je, když vás 
muž hýčká, jak nejlíp může, čte vám i přání z očí a přitom máte jen 
platonický vztah. A tak jsem v lázních našla velkého kamaráda. 

A co vlastně dělám nyní? Už čtyři roky jsem v Cedru v chráněném 
zaměstnání. Plnit krabičky voňavým čajem mě baví i proto, že rutina mě, 
duši bohéma, uklidňuje, snad i dává pocit zázemí, kořenů i stability. 
Pro mě jsou tyto podmínky ideální k tomu, abych se mohla vrátit zpět 
k práci pedagogického asistenta ve školství, o které sním. Průběh 
mého onemocnění mi umožnil zkusit si na vlastním těle vše, co prožívají 
dyslektici a dysgrafici v životě i ve škole.  Vím, co pomáhá tyhle stavy 
zvládat, jak se zlepšovat, a proto bych ráda své zkušenosti předala.

Díky cvičení Vojtovy metody a vší péči mé ruce mnohem líp poslouchají 
hlavu a já tak můžu tvořit propracovanější obrazy. Mám zlepšenou 
koncentraci. Zlepšená a znovuobjevená koncentrace mi ukazuje v tvorbě
jiný směr, kterým bych se mohla ubírat. Podle ohlasů se zdá, že to bude
mít úspěch. V posledních letech jsem vytvořila nové obrazy, které vystavuju
pomocí Cedru. Je to pro mě velké povzbuzení. Takhle mi to zatím stačí.

Docela dost času už mi spotřebuje i péče o sebe tak, abych konečně 
mohla vypadat a cítit se jako žena, kterou jsem poté, co jsem se našla. 
Díky uzdravování mám už takové sebevědomí, že mě baví posouvat 
hranice zakázaného. Šatník jsem měnila několikrát. Nejen velikostně, 
ale taky proto, že s narůstajícím sebevědomím mám úplně jiný styl. 
Přestala jsem se bát nosit černou barvu (nepovažuju ji už za negativní, 
ale za Matku Zemi, která všechno vyvažuje, někdy i naplňuje teplem 
– uhlí je přece taky někdy černý). 

Běžný kontakt s muži už docela ustojím, neomdlívám u všech. Protože 
prý vypadám moc dobře, tak mám dost nabídek na rande. Asi zatím 
nikdo z nich nebyl „ten pravej“, dostali košem. Díky svému onemocnění
jsem taky jinačí babička, než bývá zvykem. Mýho hodnýho vnuka 
s dobrým srdíčkem učím být trošku ostřejší, aby obstál v životě a neměl 
to tak komplikovaný, jako jsem to měla já. Někdy lezeme po stromech, 
běháme a pereme se. 

Děkuju za možnost napsat svůj příběh a za pracovnici pomáhající mi 
při tvorbě textu a jeho zadávání do počítače. Někdy byla i můj druhý 
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mozek a někdy ze mě vydolovala něco tak dobrého, co by mě samotnou 
ani nenapadlo.

Uvnitř nás jsou zaznamenány naše prožité křivdy či tragédie. Tyto smutné
příběhy, které byly kdysi úkolem k růstu dušičky, jsou trvalé. Nemá cenu 
je zastrkávat do podvědomí či zadupávat falešným siláckým pozitivním 
myšlením či je přeřvávat silou. Jen je třeba, aby přišla vhodná chvíle, 
ve vhodném prostředí s lidmi, kteří tomu rozumí a hlavně s námi cítí, 
abychom to vše mohli rozpustit. Za dobu mého uzdravování se mi 
věnovalo hodně odborníků z různých oblastí – lékaři, fyzioterapeuti, 
kliničtí psychologové, lidé provozující alternativní medicínu, pracovníci 
z Cedru. Této pomoci si hluboce vážím a také mě motivuje k pečlivosti 
a vytrvalosti. Každý jednotlivý člověk, který se mnou pracoval, ve mně 
nechal otisk, kousek nového základního kamene stvořeného z toho nejlep-
šího, co je možné. To vše mi dává sílu dál růst do ženy mně zatím neznámé.
Myslím, že život, který mě čeká, je něco jako truhlice plná pokladů.

Za dobu mého uzdravování jsem zjistila, že mockrát spadnout na dno 
znamená zvítězit! Ze všech nedostatků a vad jsem se naučila vytěžit 
to dobrý. 

NE už pro mě není směrodatný. Díky nemoci jsem se naučila 
nenechat se odradit.

No vidíte, příběh tichého, zakřiknutého děvčátka, měnícího se v ženu, 
sebevědomou dračici, která se nebojí vyjádřit své emoce, vypadá jako 
pohádka s dobrým koncem. Co vy na to?
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Ráno

Brzy ráno slunce odhrnulo záclony mraků,

paprsky se dotklo země.

Ta tráva zelená tak zářila,

každá kapka rosy na stéblech se třpytila.

Vzduch kolem nás byl přesně takový,

jaký chtěl každý mít.

Já věděla jsem, že stojí za to žít a dívat se

na tu krásu,

na tu zem,

a s každým ránem

s každým novým dnem

říkat já jsem, jsem to já,

teď právě znovuzrozená.
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Jak se mi psal příběh s Danuší

Jsem ráda, že jsem mohla s paní Danuší spolupracovat na sepsání její 
cesty k uzdravení, kterou Vám zde předkládáme. Proces to byl mnohdy 
náročný, protože její příběh by mohl vydat na samostatnou knihu. Často
jsme se však při jeho tvorbě, i přes vážnost sdělovaných informací, 
společně zasmály. Naše spolupráce pro mě byla velkým obohacením 
a inspirací. Nejen, že jsem se dozvěděla ještě mnohem více o člověku,
se kterým se potkávám již několik let, ale uvědomila jsem si, jak důležitá
je nezlomnost a vůle k životu. Nezáleží na tom, kolikrát člověk spadne 
na úplné dno, ale kolikrát se rozhodne vstát. Obdivuji lidi, kteří si i přes 
velké rány, které jim život přináší, dokážou jít za svým cílem, i když je 
to stojí mnoho sil. A jedním z takových lidí je i paní Danuše. 

Kdo by měl zájem přečíst si to, co bylo na jejím uzdravování zajímavé, 
mnohdy úsměvné, ale často také bolestné, prostě příběhy z jejího života, 
může tak učinit na webových stránkách naší organizace www.cedrops.cz.
Tam naleznete příběh v kompletní podobě.

Mgr. Zuzana Syková
sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny 
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Nezáleží na tom, kolikrát člověk spadne na úplné dno, 
ale kolikrát se rozhodne vstát.
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Příběh č. 4

Odstraňujte ve svém životě příčiny vašich potíží, které vás 
vhání do nemocí. Ať nemusíte polykat prášky, které tělo 
devastují. Vím, o čem mluvím, ale chápu, že vzít si prášek 
je snazší než na sobě pracovat…   

Rád bych, aby následující text zaujal především ty, kteří třeba trpí někte-
rými z pocitů, jež jsem měl já jako mladý. Přiměl je jednat, nenechat to 
bezmála 10 let volně probíhat, ale svěřit se svým blízkým nebo vyhledat
pomoc (u lékaře, psychologa). Dnešní moderní léky určitě poskytnou 
alespoň nějakou úlevu a ideálně vás vyléčí docela. Hlavně se netrápit 
a nechat si pomoci co nejdříve!

Vzpomínám si, že první projevy smutku a beznaděje jsem prožíval už 
v dětství. Nevnímal jsem to jako nějaké „deprese“. Byl jsem dítě, které 
to bralo, že to tak je. Nikomu jsem o tom neříkal… 

V pubertě se začaly návaly smutku, beznaděje a plačtivosti 
stupňovat. Trvaly vždy max. 14 dní.  

V roce 2002 jsem dokončil agronomickou fakultu a nastoupil na dokto-
randské studium. Dostával jsem stipendium, takže nějaké peníze jsem 
do začátku měl. Do té doby jsem stále svoje pocity s nikým nekonzul-
toval, přestože jsem se necítil dobře. V širší rodině se již psychiatrické 
onemocnění objevilo, ale nepřikládal jsem tomu velkou váhu. Zdálo se 
mi, že se mě to netýká… Večer se vždy k depresím přidaly ještě pocity 
úzkosti. Zjistil jsem, že když se napiju, úzkosti odezní. A zatím co jsem 
večerní úzkosti „léčil“ alkoholem, ranní depresese alkoholem pochopitelně
prohlubovaly…     

Tři roky jsem žil v depresích, které se opakovaly a trvaly intenzivně tři 
měsíce, hlavně na podzim, někdy i na jaře. V této době jsem už vyhledal 
lékařskou pomoc a začal brát antidepresiva. Po lécích jsem se začal 
cítit zvláštně, jako bych byl mimo sebe. Měl jsem zvýšenou teplotu, 
měnila se mi nálada. Něco uvnitř mě se začalo měnit... 

Ondřej
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Stav, který následoval, bych nazval euforií, úlevou, přílivem energie 
a výtečnou náladou. Hodně jsem se smál a byl jsem hodně upovídaný. 
Měl jsem tendenci nakupovat drahé věci, hodně utrácet, žít nad poměry.
Tak fajn, říkal jsem si, konečně je deprese pryč a já zase po dlouhé době 
žiju naplno. Žil jsem tak naplno, že jsem zrychlil ne na 100%, ale na 200%.
Moje fyzická aktivita se zvýšila tak, že jsem při procházkách uštval i svého
psa. I přes extrémní fyzickou zátěž jsem necítil únavu. Jel jsem jako stroj.
Po nějaké době jsem sám vyhodnotil, že to není normální a zašel za psy-
chiatrem. Antidepresiva mi lékař změnil a teprve za 14 dní od vysazení 
jsem začal pociťovat únavu všech svalů. Bylo to moje první seznámení 
s hypománií. Můj život se odehrával jako na houpačce, kdy jeden extrém
střídal druhý…

Doktorandské studium jsem nedokončil, při těchto stavech to 
prostě nešlo. Ocitl jsem se jako absolvent VŠ na Úřadu práce. 
Začal jsem shánět zaměstnání v odboru životního prostředí. 
Absolvoval jsem několik konkurzů, ale s depresemi to bylo 
pro mě ohromně těžké. Nevěřil jsem si…

V létě 2005 jsem se přes program Úřadu práce dostal do České spoři-
telny, kde jsem absolvoval stáž. Stále se u mě střídala období deprese 
a mánie. Bylo to divoký…  Už se to nedalo vydržet. Rozhodl jsem se, 
že to skončím. Vzal jsem kolo a jel na naši chalupu, kde jsem spolykal 
prášky. Otec mě našel v bezvědomí s rozbitou hlavou na cestěu cha-
lupy. Zavolal záchranku, která mě odvezla do nemocnice na jednotku 
intenzivní péče. Když sem se probral, cítil jsem velkou úlevu, deprese 
byla v tu chvíli pryč…

Na podzim 2005 mě začaly přepadat nutkavé myšlenky. Týkaly se 
mého prstu, který se mi zdál oteklý. Potřeboval jsem to nutně řešit. 
Měl jsem pocit, že je to něco vážného. Co kdyby to byla rakovina… 
Pronásledovalo mě to. Každou chvíli jsem na to musel myslet. Lékaři 
mi řekli, že mám prst v pořádku, tak proč na to musím pořád myslet? 
Celý měsíc mi myšlenky našeptávaly, ať se toho prstu zbavím. Ale jak? 
Jednoho rána jsem se rozhodl. Vzal jsem nůžky, co se s nimi porcuje 
drůbež a snažil se prst odstranit. Konečně budu mít pokoj… Ale nešlo 
to, prst odolával. Musel jsem vymyslet něco jiného. Stále jsem pracoval
v té spořitelně a tak jsem to naplánoval na polední pauzu. Šel jsem 
do železářství a koupil si sekyrku. V lékárně jsem koupil obvazy, 
abych mohl prst obvázat. Můj plán se uskutečnil. Šel jsem za město 
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a prst si sekyrkou usekl. Tekla mi hodně krev a tak jsem to obvázal 
obvazy a šel domů. Doma jsem mamce vše řekl. Volala tátu a odvezli 
mě do nemocnice. Lékař se mě zeptal, jak se mi to stalo. Nic jsem 
nezapíral a všechno mu popsal. Na prst mi dali sádru, bral jsem ještě 
antibiotika a táta mě zavezl do Žamberka na psychiatrii. Zůstal jsem 
tam dva měsíce… V té době jsem trpěl nespavostí. Každý den jsem se 
budil ve dvě hodiny nad ránem. Za noc jsem naspal max. 4 hodiny. 
Bloumal jsem po psychiatrickém oddělení po chodbách, nikdo nebyl 
vzhůru, cítil jsem se utrápený… 

Po té nehodě s prstem se mi ulevilo. Ten obrovský tlak polevil 
a já se cítil lépe. Za čas se ale nutkavé myšlenky vrátily.  
Jsou to myšlenky, které vás nutí si ublížit. Jen jednou jsem 
měl nutkání obrátit agresi mimo sebe a to bylo rozbít svoje 
akvárium. Vzít kladivo a rozmlátit ho. Ale zvládl jsem to 
potlačit a neudělat to. 

Také jsem změnil psychiatra. Nový lékař mi řekl, že mám bipolární 
afektivní poruchu a já dostal invalidní důchod 3. stupně.

V období let 2006 – 2010 nastal koloběh hospitalizací. Jednou až dvakrát
ročně jsem kvůli depresím strávil nějaký čas na psychiatrii. Ráno byly 
deprese vždy nejhorší. Byl jsem v útlumu, nedokázal jsem nic dělat, 
měl jsem velké výkyvy nálad. Už jsem nevěděl, co dělat, a tak jsem zkusil
elektrošoky. Musím říci, že jsem cítil obrovskou úlevu. Dokonce se mi 
vrátila i normální nálada. Alespoň na čas…

Po dvou letech (2012) jsem se kvůli vztahovačnosti, pocitům sledování 
a obtěžujícím myšlenkám poprvé ocitl na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. 
Bylo to období i obsesních myšlenek, kdy má mysl vyžadovala např. 
přesně srovnané bačkory, které lícovaly přesně s kobercem. Pokud to 
neuděláte, myšlenky vás neustále vracejí k těm zatraceným bačkorám 
a nedají vám pokoj, dokud je nesrovnáte. 

A následovaly další a další hospitalizace… 

A jak žiji dnes?

V současné době se léčím na schizoafektivní poruchu. Od roku 2006 
bydlím v domě s pečovatelskou službou. Tuto službu nevyužívám, snažím
se být maximálně soběstačný, ale vím, že případná pomoc je blízko.  
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Jak říká moje paní psychiatrička: „Jsem rychlý cyklér.“ 

Poměrně rychle se u mě střídá mánie s depresí. Vždy na rozhraní 
těchto dvou fází mě trápí nespavost. Nechci na to brát další léky, 
tak to zkouším přetrpět. Dva až tři týdny tělo nedostatek spánku 
zvládá, ale pak to dospávám přes den. Nechci brát léky na spaní, 
tělo si na ně vytváří závislost. 

To samé je to s úzkostí. I přes léčbu u mě úzkosti přetrvávají. Proto 
pravidelně chodím k psycholožce. Naučil jsem se dechová cvičení, která 
praktikuji, když mě doma úzkost přepadne. Mám vždy sevřený hrudník, 
bolí mě žaludek, často chodím na záchod. Také mi bolest vystřeluje 
do levé ruky. Úzkosti mívám často v supermarketu, kde je hodně lidí…

Často mi kolísá nálada, má na to vliv i počasí. Když prší, 
jsem spokojený, když svítí slunce, je mi hůř. 

Kolísavá je kvůli lékům i moje váha. Často při změně léku přiberu. 
Je to další zátěž, se kterou se musím potýkat.

Nutkavé myšlenky zaháním léky a rozptýlením pozornosti. Většinou 
si pustím nahlas televizi nebo rádio. 

Taky jsem si pořídil fenku. Je to ten nejlepší lék na moji nemoc. 
Péče o ni mi dává režim, který mi pomáhá udržovat se v kondici. 
Chodíme spolu na dlouhé procházky, zajišťuji jí žrádlo a tak. 
Když se mi ráno kvůli depresi nechce z postele, vždy mě přinutí 
vstát a jít. Nevynechal jsem ještě ani jednou, i když to někdy 
opravdu není snadné.

Co mi nemoc vzala? 

Nemám vlastní rodinu. Od puberty jsem byl nesmělý a špatně se 
mi navazovaly vztahy. Taky bych nechtěl, aby po mně děti podědily 
duševní nemoc. Máme to v rodině. Teta i sestřenice mají psychia-
trickou diagnózu. Vím, jak je to těžké žít s nálepkou psychiatrického 
onemocnění.

Nemám zaměstnání. Lékaři mi nedoporučovali jít do práce. 
Prý by to byla zátěž a riziko. Peníze mám velmi omezené, 
žiji pouze z invalidního důchodu. 
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Co mi nemoc dala?

Na druhou stranu jsem díky nemoci poznal spoustu leckdy velmi 
zajímavých lidí, ať už na léčení nebo v PDZ  a Cedru. A to nemluvím 
o „pejskařích“, to je komunita sama o sobě. Myslím, že mám i více 
empatie, dokážu se lépe vcítit do prožívání ostatních lidí.  
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Jak se mi psal příběh s Ondřejem

Toto byl druhý příběh, který jsem pomáhala zhmotnit. Příběh jsem psala
s Ondřejem. Napadl mne hned, když jsme přemýšlely, koho oslovit. Ondřeje
znám z tréninků kognice. Je vzdělaný, má všeobecný přehled a bez potíží
vám vysvětlí třeba rozpustnost vitamínů v tucích. Je to příjemně komu-
nikativní chlapík, který se nebojí říkat o sobě věci tak, jak jsou. Otevřeně 
mluví o všem, na co se ho zeptáte. A leckdy to fakt není maličkost. Byl 
ochotný mluvit o elektrošocích, o sebevražedných pokusech, o stavech 
hluboké deprese. Na naše setkání chodil vždy připravený, byl ochotný 
konzultovat data událostí s paní doktorkou, doptával se rodiny na po-
drobnosti. Sám si sepsal kostru příběhu, komunikoval osobně i po mailu. 

Ondřej s vnitřním klidem popisoval i ty nejkrizovější životní situace a byla 
z něho cítit vyrovnanost a přijetí událostí, které se mu staly. Za to na mojí
straně to vibrovalo a s klidem to nemělo společného vůbec nic. Cítila jsem
v těle napětí, neklid a poté i únavu. To je dobré znamení, říkala jsem si. 
Snad to podobně bude fungovat i na čtenáře tohoto příběhu. A o to nám 
šlo. Nepsat jen fakta, ale probudit emoce, které vám sdělí to nejdůležitější
– prožívání člověka s duševní nemocí. 

Bc. Michaela Nešpoříková
pracovní asistentka v sociálně terapeutické dílně
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vám vysvětlí třeba rozpustnost vitamínů v tucích. Je to příjemně komu-
nikativní chlapík, který se nebojí říkat o sobě věci tak, jak jsou. Otevřeně 
mluví o všem, na co se ho zeptáte. A leckdy to fakt není maličkost. Byl 
ochotný mluvit o elektrošocích, o sebevražedných pokusech, o stavech 
hluboké deprese. Na naše setkání chodil vždy připravený, byl ochotný 
konzultovat data událostí s paní doktorkou, doptával se rodiny na po-
drobnosti. Sám si sepsal kostru příběhu, komunikoval osobně i po mailu. 

Ondřej s vnitřním klidem popisoval i ty nejkrizovější životní situace a byla 
z něho cítit vyrovnanost a přijetí událostí, které se mu staly. Za to na mojí
straně to vibrovalo a s klidem to nemělo společného vůbec nic. Cítila jsem
v těle napětí, neklid a poté i únavu. To je dobré znamení, říkala jsem si. 
Snad to podobně bude fungovat i na čtenáře tohoto příběhu. A o to nám 
šlo. Nepsat jen fakta, ale probudit emoce, které vám sdělí to nejdůležitější
– prožívání člověka s duševní nemocí. 

Bc. Michaela Nešpoříková
pracovní asistentka v sociálně terapeutické dílně
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Duševní zdraví

První část knihy měla přitáhnout Vaší pozornost k tématu, vtáhnout 
Vás do reality lidí, kteří s psychickým onemocněním žijí. Možná jste si 
uvědomili, že takové lidi kolem sebe máte, anebo Vám možná dochází, 
že sami sedíte na hraně duševní propasti. Cílem této části je přiblížit 
Vám pojem „duševní zdraví“ a přinést podněty k tomu, jak o něj pečovat. 

Co je zdraví?

Světová zdravotnická organizace WHO definuje zdraví jako stav 
kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. 

Duševní zdraví je podle ní stav pohody, který jedinci umožňuje 
realizovat jeho plný potenciál, vyrovnávat se s běžným stresem, 
produktivně pracovat a přispívat společnosti. 

Kvalitou života rozumíme to, jak jedinec vnímá své postavení ve světě
a ve společenství, ve kterém žije. Do kvality života patří také vztahy 
k osobním cílům, očekáváním, zájmům a životnímu stylu. Z toho tedy 
vyplývá, že jsme to právě my, kteří určujeme svoji spokojenost. (1)

Není zdraví bez duševního zdraví 

Stejně jako se staráme o své fyzické zdraví tím, 
že jíme zdravě, cvičíme, dodržujeme pitný režim, 
teple se oblékáme a dostatečně spíme, přesně 
tolik péče bychom měli věnovat i svému duševnímu 
zdraví. Víte, jak o duševní zdraví pečovat? 
Přemýšleli jste nad tím, zda to děláte? 
Když nepečujeme o své duševní zdraví, projev 
je stejný jako u zdraví fyzického – nemoc!

Když se staráme o naše fyzické zdraví, je to vidět. Když dobře jíme, 
máme silné a zdravé tělo, zuby, vlasy. Když dobře spíme, máme dostatek
energie a zvládáme mnoho aktivit. S péčí o duševní zdraví je to o to 
těžší, že není tolik vidět. Uvědomili jste si někdy, že se cítíte dobře? 
Nic Vás nebolí na těle ani netíží na duši? Přemýšleli jste nad tím, že je 
to Vaše zásluha? Že se o sebe dobře staráte?
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V našich poměrech je zvykem všimnout si až toho, že je nám špatně. 
Něco nás bolí nebo trápí. Až poté přemýšlíme a situaci řešíme. Naše 
tělo i duše unesou hodně. Ještě dlouho potom, co své duševní zdraví 
opomíjíme, se můžeme cítit relativně dobře. Naše osobnost má také 
prostor zvaný podvědomí, kam tlačíme všechny situace a zážitky, 
které pro nás nejsou příjemné a o kterých nechceme přemýšlet. 
V našem podvědomí je uloženo velké množství vzpomínek, pocitů, 
asociací, postřehů i podprahových vjemů. Podvědomí vyvolává naše 
pocity, nálady i jakési nevysvětlitelné názory na věc. Toto vše se 
propojí a výsledkem je naše jednání. Podle Sigmunda Freuda v našem 
podvědomí vzniká jakýsi nevysvětlitelný odpor, který cítíme vůči něčemu
nebo někomu. V případě, že se jej pokoušíme překonat nebo ho ignorujeme,
se tento odpor transformuje do jiného pocitu a nás pak například bolí 
hlava nebo jsme unavení, můžeme mít celkově melancholickou náladu, 
popřípadě se chovat podivně a nevysvětlitelně.(2) 

Z toho plyne, že bolest hlavy může pramenit z nedostatku 
spánku či tekutin (fyzické zdraví), stejně tak jako ze setkání 
s nám nepříjemnou osobou nebo situací (psychické zdraví).

Jak se tedy o své duševní zdraví starat? Existuje nepřeberné množství 
knih a internetových článků, které přinášejí různá desatera, 7 principů 
nebo triády zásad, hodnot či pravidel, jak udržet své duševní zdraví 
v rovnováze. Pokud Vás některá osloví, řiďte se jimi. Pokud ale nemáte 
vlastní „hitparádu“ těchto životních zásad, je dobré si nějaký koncept 
vytvořit. Sestavit si vlastní systém hodnot, na kterém stojí Váš svět. 
Oblasti, ve kterých se realizujete, kde se Vám daří. Kam dáváte svůj 
čas a energii a odkud také energii čerpáte.(3)  

Zhoršení zdraví

Někdy se dostaneme do situací, kdy se vše obrátí vzhůru nohama. 
Když se zhroutí více než jedna z těchto oblastí, jsme ochromení 
a náchylní ke špatným řešením – máme sklony k nejrůznějším 
únikům, stáváme se nezdravě závislými až posedlými různými látkami, 
tématy, lidmi. Může jít o závislost na alkoholu, lécích a jiných drogách, 
workoholismus nebo nevěru, sebevzdělávací kurzy, duchovní nauky 
či zdravou výživu.(4)  V krajních případech, kdy situace trvá příliš 
dlouho nebo je velmi intenzivní, se mohou lidé začít sebepoškozovat 
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nebo přemýšlet nad sebevraždou. V takových momentech bychom měli 
být vnímaví. O poruchách začínáme mluvit právě tehdy, jsou-li reakce 
na zátěž neadekvátně intenzivní nebo trvají-li dlouhodobě.(5)   

Péče o duševní zdraví

Vy, kdo ještě nemáte vlastní triádu či desatero zásad a hodnot, vymy-
slete si je. Najděte své zdroje a pomocné principy pro udržování svého 
psychického zdraví a životní spokojenosti. Pomohou Vám v těžkých 
chvílích. Krizovým situacím se v životě vyhnout nemůžeme, se zdravou 
psychikou jimi však projdeme rychleji a s větší lehkostí. 

Jednoduché zásady

Novinářka Dáša Hájková vyznává triádu koníčky – práce – přátelé. 
Říká, že jsou jako tři skoby pro horolezce. Když Vám vypadne jedna 
z nich, máte další dvě, které Vás zachytí.(6)  

Propracované zásady

MUDr. Jan Vojáček ve své knize Umění být zdráv předkládá 
21 kroků ke zdraví.

 1. Převezmi odpovědnost.

 2. Nevymlouvej se na nic.

 3. Poznávej, kdo jsi.

 4. Brzy choď spát a brzy vstávej.

 5. Hledej zdravou míru.

 6. Přijímej výzvy.

 7. Poznej své potřeby.

 8. Vědomě komunikuj.

 9. Jez kvalitu.

 10. Zavodňuj se. 

 11. Máš tělo, tak se hýbej.

 12. Poznávej signály těla.
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 13. Choď do přírody.

 14. Žij ze srdce.

 15. Vyčisti si prostředí.

 16. Občas se posti.

 17. Buď i offline.

 18. Neboj se kvalitních tuků.

 19. Chraň své mikroby.

 20. Uč se a hraj si.

 21. Raduj se a buď zdráv! (7)   

Péče o duševní zdraví má však jednu nepohodlnou vlastnost. 

Musíme začít. Ať už jsme měli těžké dětství nebo máme problémového 
partnera, je to naše cesta. Lidská bytost se ráda učí utrpením, je to 
pro nás přirozené. Všechny zkoušky, bolestně nabyté zkušenosti mají 
ale v našem životě smysl. 

Nebojte se jednat ve svém zájmu a za sebe. Když se rozhodnete, 
že tuhle hru už hrát nechcete, hra skončila. Začnete věřit svým 
pocitům a vnímat svůj vnitřní kompas, který Vás směřuje a radí 
Vám. Vytvořte si vlastní techniky, sepište zásady, které vám 
pomohou, a vytvořte si je hned.(8)  

(1)  KASAL, Josef. Péče o fyzické a duševní zdraví „Čisté tělo a mysl“. SKP–CENTRUM o.p.s., 2012.
(2)  Wikipedie otevřená encyklopedie. Podvědomí. Poslední aktualizace 2. 8. 2019 [online]. 
[cit 10. 5. 2020]. Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Podv%C4%9Bdom%C3%AD.
(3) HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
(4)  HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
(5)  MALÁ, Eva a PAVLOVSKÝ Pavel. Psychiatrie – učebnice pro zdravotní sestry 
a další pomáhající profese. Praha: Portál, 2002. ISBN 978-80-7367-723-7
(6)  HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
(7)  VOJÁČEK, Jan. Umění být zdráv. Brno: CPress, 2020. ISBN 978-80-264-3097-1
(8)  HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
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(1)  KASAL, Josef. Péče o fyzické a duševní zdraví „Čisté tělo a mysl“. SKP–CENTRUM o.p.s., 2012.
(2)  Wikipedie otevřená encyklopedie. Podvědomí. Poslední aktualizace 2. 8. 2019 [online]. Podvědomí. Poslední aktualizace 2. 8. 2019 [online]. Podvědomí
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Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
(4)  HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
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Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
(7)  VOJÁČEK, Jan. Umění být zdráv. Brno: CPress, 2020. ISBN 978-80-264-3097-1
(8)  HELINGEROVÁ, Marta. Uzdravte svou duši – cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. 
Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0321-8
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Krátce o 

CEDR je sociální služba, 
která poskytuje podpůrné 
zázemí dospělým lidem, kteří se 
ve svém životě potýkají s psychickým onemocněním. 
V CEDR lidé mohou odpočívat, nabírat síly, zjišťovat informace 
o nemoci, sdílet své zkušenosti s druhými lidmi, hledat řešení své 
situace. V rámci aktivizační služby mohou využít terapeutických 
aktivit ke svému osobnostnímu rozvoji, k učení se nebo k relaxování. 
Druhá služba, která nese název terapeutická dílna, nabízí lidem 
průpravu do zaměstnání a posiluje jejich pracovní i sociální 
dovednosti.

CEDR má pod svou velikou střechou také několik 
chráněných dílen, kde nabízí možnosti zaměstnání
jako kompletační pracovník, šič/ka, pracovník 
mobilní dílny či uklízeč/ka. 

V našem obecném poslání je také pomáhat lidem s duševním one-
mocněním, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně 
v prostředí, které si sami zvolí. Na jedné straně tedy pomáháme lidem 
s psychickou zátěží. Na straně druhé pracujeme i s veřejností, které 
přinášíme pravdivé informace, snažíme se otevřeně mluvit o duševním 
zdraví a o duševních nemocech a poukazovat na to, že je to normální.
Je v pořádku říci si o pomoc, pokud mi není psychicky dobře, je v pořádku
pomoc využít. 

CEDR slouží jako podpůrná služba rodině, přátelům, 
zaměstnavateli, lékařům a dalším, kteří jsou blízcí člověku 
s duševním onemocněním. 

CEDR
Pardubice

o.p.s.
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CEDR_Síla příběhu_A5_vnitřní.indd   49 30.06.20   14:23
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Rozhovor

s psychiatrem

Mé jméno je Martin Zandler a profesí jsem původně zeměměřič. 
Ve zdravotnictví jsem začínal od píky jako sanitář v rámci civilní
služby, jako lékař jsem pracoval nejprve na neurologii, pak v reha-
bilitaci a již třináct let se věnuji psychiatrii. Prošel jsem různými 
pracovišti  a poslední tři roky je mou hlavní pozicí psychiatrická
ambulance v České Třebové. Můj poměrně pestrý životopis mi 
poskytl značně širokou  životní zkušenost, která je v mé práci 
cenná. Hodnotově jsem spíš konzervativní, „stará škola“. Myslím,
že je škoda, že se opouštějí fungující věci a postupy jen proto, 
že jsou staré, a přestává se používat zdravý selský rozum. 
Nicméně se snažím být otevřený i novým věcem, které mohou 
sloužit dobrému.

Co Vás vedlo k tomu zvolit si jako lékařský 
obor právě psychiatrii?

Od počátku jsem tíhnul k celostnějšímu pojetí medicíny, proto mě  
přirozeně zajímala i psychiatrie, ale chtěl jsem se věnovat především 
medicíně somatické (tělesné) s přesahem k psychickému rozměru. 
K čistě psychiatrické specializaci jsem byl pak doveden hlavně vnějšími
okolnostmi. Ale na somatickou medicínu se snažím nezapomínat,
zajímá mě hraniční oblast mezi psychiatrií a neurologií, tzv. neuropsy-
chiatrie, zvláště kognitivní poruchy (demence).

Měl jste nějaká očekávání? Naplnila se?

Vzhledem k tomu, že jsem s psychiatrií začínal již jako dosti otlučený
lékař, tak jsem nějaká zvláštní očekávání ani iluze neměl. Myslím si, 
že pro práci psychiatra je velkou výhodou, když má předchozí zkuše-
nosti z jiných oborů, což poskytuje zároveň nadhled a uzemnění.
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Jak byste popsal svoji náplň práce? 
Co vlastně děláte?

Práce psychiatra spočívá ve dvou základních činnostech – diagnostické
a terapeutické (léčebné). 

V diagnostice se nejprve snažíme rozlišit, jedná-li se vůbec o psychickou
poruchu nebo jestli příčinou psychických potíží není nějaké tělesné 
onemocnění (psychiatrickými příznaky se mohou projevovat nejrůznější
choroby, například onemocnění štítné žlázy, ložiskové poškození mozku
a další). Pak se snažíme psychickou poruchu zařadit, lidově řečeno 
zaškatulkovat, což však není samoúčelné, ale důležité pro volbu léčeb-
ného postupu.

Léčba v psychiatrii má dvě hlavní složky – psychoterapeutickou a farma-
kologickou (léky). Ideální je obojí kombinovat, což ale bohužel v našich 
podmínkách běžné psychiatrické ambulance není většinou realizovatelné 
(hlavně z důvodu časového), proto se v psychiatrických ambulancích vě-
nujeme především léčbě farmakologické a systematickou
psychoterapii přenecháváme psychologům. 

Co Vás při práci s lidmi s psychickými problémy baví? 
Co na ní máte rád?

Má práce je pestrá, ve své praxi se setkávám se širokým spektrem lidí, 
ze všech společenských vrstev, s nejrůznějšími životními příběhy.

Co je nebo může být při práci psychiatra zátěží?

Nejnáročnější je pro mě v mém oboru pracovat s lidmi, kteří se projevují
agresivně. Dále je velmi obtížná práce s lidmi, kteří nejsou motivovaní 
k léčbě a přicházejí z donucení rodinou nebo i úřady.

Jak se staráte o své duševní zdraví Vy?

Věnuji se především rodině, děti člověka přeladí rychle. Snažím se, 
pokud je to možné, příliš nepřepínat síly, brát starosti s nadhledem, 
s humorem, a pokud mi to okolnosti dovolí, doplňovat síly v přírodě 
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či umění, osobně mi hodně pomáhá hudba, hlavně barokní mistři jako 
Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský a další. 

Jakými způsoby může psychiatr svému 
pacientovi pomoci?

Jak už jsem zmiňoval, hlavním léčebným prostředkem psychiatra jsou 
léky.  Léky jsou u vážnějších psychických poruch nezbytné, ale mohou 
výrazně pomoci i u lehčích potíží, které člověka nějakým způsobem za-
těžují. Někteří lidé se našich léků bojí, mají strach, že je poškodí, změní 
jim osobnost a podobně. Tyto obavy nejsou na místě, v současné době 
máme k dispozici celou řadu bezpečných nenávykových léků (hlavně 
ze skupiny antidepresiv), které spoustě lidem pomáhají, a při dobré 
snášenlivosti je možné je užívat bez obav dlouhodobě. Nicméně je 
pravdou, že se někdy používají medikamenty, které rizikové jsou (mo-
hou tlumit a vyvolávat závislost), jedná se především o léky s rychlým 
účinkem proti úzkosti (např. Neurol, Lexaurin apod.), ty by se měly užívat 
jen při vážnějších obtížích a jen krátkodobě. 

Rovněž je pravdou, že snášenlivost je individuální, a někomu ordinovaný
lék nemusí takříkajíc sednout (neboť obecně platí, že každý účinný lék 
může mít někdy nežádoucí účinky, to se týká i např. paralenu či ibupro-
fenu…), pak je samozřejmě naším úkolem provést např. úpravu dávky 
či výměnu léku. 

Zároveň se kromě předepisování receptů i při našich omezených časo-
vých možnostech snažíme pacientům poradit (i když jistě nemůžeme 
za druhého rozhodovat a přebírat za něj odpovědnost), podpořit je, 
povzbudit, dát jim naději.

V případě, že naše léčebné možnosti nestačí, směřujeme pacienty 
k soustavnější psychoterapii či psychosociální péči typu CEDR.

Co doporučujte lidem, kteří jsou na pomyslné hranici 
duševního onemocnění, dá se nástup nemoci zvrátit?

Samozřejmě jakýmkoli nemocem tělesným i psychickým je nejúčinnější 
čelit v samém počátku. U psychických poruch je často složité rozlišit, 
kdy se ještě jedná o potíže v rámci širší normy a kdy již jde o patologii. 
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U méně závažných psychických poruch (hlavně úzkostných a poruch 
nálady) může zásadním způsobem pomoci úprava životosprávy (dosta-
tečný odpočinek, pohyb, zdravá strava) a podpora rodiny či přátel.

Avšak u závažných psychických poruch typu schizofrenie či bipolární
afektivní poruchy je důležitá včasná medikamentosní léčba, která může 
průběh nemoci, když ne zvrátit, tak jistě významně zmírnit.

Naopak jsou faktory, které mohou průběh duševního onemocnění výrazně
zhoršit či ho přímo vyvolat. Jedná se především o užívání různých psy-
choaktivních látek (legálních, jako je alkohol, i nelegálních drog).

Může se člověk z duševní nemoci vyléčit, zotavit? 
Pokud ano, co je klíčem k uzdravení?

Spektrum psychických poruch je široké, od poměrně lehkých a prognos-
ticky nezávažných přechodných potíží až po těžké trvalé poruchy.

Základním předpokladem úspěchu léčby je spolupráce pacienta, plnění 
doporučení lékaře a dalších terapeutů a jeho vlastní snaha změnit 
ve svém životě věci, které jsou v jeho moci a které mohou jeho psy-
chický stav ovlivňovat.

Značnou část psychických poruch můžeme společnými silami dobře 
zvládnout a naděje na plné zotavení je u nich velká. 

Bohužel však některé závažné psychické poruchy (jako je např. schizo- 
frenie) zcela vyléčit při sebevětší snaze neumíme, nicméně při dobré
spolupráci pacienta je velká šance, že stav může být dlouhodobě 
stabilizovaný s relativně dobrým fungováním v rodině a někdy 
i v zaměstnání.

 

Co si myslíte, že nejvíce ovlivňuje duševní zdraví lidí 
v dnešní společnosti?

Faktorů působících na duševní zdraví je mnoho, s vlivem pozitivním 
i negativním, některé jsou ovlivnitelné a některé nikoliv.

Z pozitivních faktorů jsou důležité dobré mezilidské vztahy, rodina, 
přátelství, materiální zabezpečení, dostatek volného času k rekreaci, 
sportu (ale všeho moc také může škodit). Jenomže v těchto příznivých 
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podmínkách žije jen část naší společnosti, poměrně hodně lidí i u nás 
žije na hranici chudoby, v rozvrácených rodinách, na rekreaci nemají 
prostředky…

Z ovlivnitelných negativních faktorů bych chtěl hlavně upozornit na pro- 
blematiku návykových látek, jako je alkohol a další drogy.  Co se týče 
alkoholu, je v naší společnosti přílišná benevolence. Za nenormálního 
je často považován abstinent a nikoliv ten, kdo se opíjí. Pro většinu lidí 
je sice mírná nepravidelná konzumace alkoholu neškodná, ale ta hranice 
mezi neproblémovou a rizikovou konzumací není jasně zřetelná a hlavně 
je individuální a pro některé lidi platí, že by se měli vyvarovat pití alkoholu
v jakémkoli množství.

Jiným drogám (i takzvaným měkkým) by se rozhodně měli zdaleka 
vyhnout všichni, člověk rozhodně v životě o nic důležitého nepřijde, 
když je nezkusí, naopak může hodně ztratit, někdy i celý život.

Jak můžeme duševní zdraví ovlivňovat my sami?

Uvádí se, že můžeme ovlivňovat více než polovinu faktorů působících 
na náš celkový zdravotní stav. Platí to nepochybně i pro psychickou 
složku zdraví.

Každý člověk toho tedy může pro sebe udělat poměrně hodně, je důle-
žité dávat svému životu řád a smysl, dbát na zdravou životosprávu, 
vyvarovat se extrémů, pěstovat dobré mezilidské vztahy, nemyslet 
jen na sebe.

Dále je vhodné nepoddávat se negativním vlivům okolí, vyhýbat se 
návykovým látkám, nevystavovat se zbytečně emočně negativním 
podnětům, byť se vydávají za kulturu (např. temné filmy plné násilí 
a i některé hudební žánry psychiku spíš podlamují).

Souhlasíte s výrokem „Není zdraví bez duševního 
zdraví“? Je tedy fyzické a psychické zdraví propojeno?

Nepochybně. Jedna z platných definic zdraví praví, že zdraví je 
komplexní a dynamický jev, spočívající ve stavu optimální „pohody“, 
která plyne z tělesné, psychické a společenské integrity (tedy nena- 
rušené jednoty). 
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Jak to funguje?  Můžete nám říci nějaký příklad 
takového propojení?

Fyzický i psychický stav se vzájemně ovlivňují ještě málo probádanými 
složitými psychoneuroendokrinoimunologickými mechanismy.

Příkladem vlivu tělesného stavu na psychiku může být chřipkové 
onemocnění, kdy se člověk cítí unavený, bez energie, nic ho nebaví. 
Tedy má příznaky, které lze označit za depresivní. Můžeme je však 
považovat za obranný mechanismus organismu, který se brání 
zvýšené aktivitě, protože potřebuje být v klidu, nejlépe v posteli, 
aby se mohl imunitní systém s nemocí dobře vypořádat. 

Na druhou stranu samotná psychika může ovlivňovat tělesný stav velmi
silně a rozmanitě a může vyvolávat celou řadu psychosomatických 
onemocnění. 

Příkladem vlivu psychiky na tělesné zdraví může být například vliv dlou-
hodobého stresu na bolesti pohybového aparátu. Při dlouhodobém 
stresu je přítomno nejen napětí psychické, ale stres se projevuje i v napětí 
svalovém, člověk podvědomě zaujímá obranné držení těla (např. stahuje 
hlavu mezi ramena), dochází pak k dlouhodobé svalové nerovnováze, 
bolestivým impulsům a při dlouhodobějším trvání v důsledku strukturálních
posunů i k degenerativním změnám na páteři a kloubech.

Co byste doporučil lidem, aby bylo jejich duševní 
zdraví v dobré kondici?

Pečujte o sebe, ale s mírou a myslete i na druhé. Snažte se nic příliš 
nepřehánět. Berte život s humorem a nenechte se deptat věcmi, které 
nemůžete změnit. Mějte rádi sebe i své bližní, i přesto, že každý máme 
své slabosti.

Máte v plánu zůstat psychiatrem i nadále?

Jistě, psychiatrem již zůstanu, pokud mi to zdraví dovolí. Je však možné,
že někdy v budoucnu se alespoň částečně zase přiblížím k somatické 
medicíně.
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Závěr 

Sláva těm, kteří se dostali až sem, na samotný závěr! Uvědomuji si, 
že kniha není z těch, které se dají číst jedním dechem. Tedy alespoň ne 
bez přestávky. Je potřeba zpracovávat. To ale byl náš hlavní cíl, zasáh-
nout a rozvibrovat Vaše emoční pole. Přimět Vás zpomalit a zamyslet se 
nad tím, co se děje v životech lidí s duševním onemocněním. Uvědomit 
si, co se odehráv á v životě Vašem a jestli je to podle Vašeho scénáře. 
Je to totiž důležité pro Vás, pro naše společenství, pro celý svět. 

Na tomto místě bych také moc ráda poděkovala všem mým kolegyním, 
které podpořily můj nápad a podílely se na publikaci se mnou, klientům 
našich služeb, kteří se nebáli jít s kůží na trh, naší paní malířce, která 
propojila příběhy s obrazy i panu psychiatrovi, který poctivě odpoví-
dal na všechny otázky a naší korektorce, která všechny texty pečlivě  
pročítala a s citem je upravovala. Dále také děkuji vedení CEDR za jeho 
celkovou práci, díky které tu můžeme být a služby poskytovat, a také 
všem donátorům, kteří v rámci grantového programu Burza filantropie 
finančně pomohli ke zhmotnění této knihy.

Iveco Bus Czech Republic a.s.  |  Koalice nevládek Pardubicka, z.s.  
KONZUM, obchodní družstvo  |  Město Lanškroun  |  Město Ústí 
nad Orlicí  |  Pardubický kraj

Pokud Vás kniha zaujala a chtěli byste ji zprostředkovat někomu dalšímu, 
napište si o ni na email cedr@cedrops.cz nebo odkažte na webové 
stránky www.cedrops.cz, kde ji najdete v elektronické podobě. 
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