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číslo 9 – září
ročník XXII. (2021)

„Dokud nepřijdeš o své zdraví, nepochopíš 
jeho hodnotu.“ 

—  anonymní autor



Čas

Létat chtěla bych
Snad je to touha
Snad je to hřích?

I za bouřky
Když nebe se černá
A příšerná
Mračna mračna zastiňují
Zemi

I když slunce vysvitne
A hřeje ji
Pak kapky rosy průsvitné
Svlaží krajinu

To z rána asi
Když sluneční svit jemně hladí
Tam někde kopretina zvonek svádí

Tam někde chtěla bych žít
V noci toužit
A ve dne cítit jak voní květiny
Jak nebe je modré
Jako hladina mořská
I bystřina horská
Tam teče

Kde nádeník trávu seče
A čas se tak nějak vleče

Zuzka
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Na úvod jsme si pro Vás připravili poutavou povídku 
od přispěvovatele, který nám již do červencového čísla 
zaslal moc pěkný kus své tvorby. 

Dále je zde opět něco pro pobavení a zářijové číslo, 
na které jste tak čekali, jsme zakončili rozhovorem 
s peer-konzultantkou Bárou Vráželovou, která 
nám odpověděla zajímavým způsobem na několik 
položených otázek.

A přispěvovatelka Zuzka opět poslala dvě pěkné 
tématické básničky, které vás také určitě potěší.

Na úplný závěr – pro ty, kdo si chtějí trénovat mozkové 
buňky – je tu opět připravené sudoku včetně řešení z 
červencového čísla.

Redakce
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Radosti a starosti dobrotivého lékaře

Adam Lipták byl praktický lékař. Svoji profesi miloval a vykonával již od 
svých dvaceti let. Mimo to se staral o mourovatého kocourka. Ten dostal 
jméno Štístko a to oprávněně, neboť do útulku, odkud si ho Adam vzal k 
sobě do opatrovnictví, přišel ve značně zbídačeném stavu. Adam tehdy 
sám sobě slíbil, že již nikdy nedopustí, aby jeho zvířecí parťák zažíval z 
lidské strany příkoří. Potřeboval jej k životu, neboť jinak žil úplně sám. 
Manželka Jitka mu před šesti lety zemřela, děti neměli a krom lidí z 
ordinace si jinak neměl s kým popovídat. A i to se v dohledné době mělo 
změnit, to když se do ordinace nahrnul pan Skupa a Adamovi oznámil, 
že ten bude ke konci roku penzionován.

Adam se ani nenadál a ta chvíle byla tu. Najednou si připadal ztracen. 
Jeho kocourek mu sice i nadále projevoval oddanou přízeň, leč onen 
přímý kontakt s lidmi tu prostě scházel. 

A tu zase takhle jednou Adam šel nakupovat do nedalekého supermarketu 
a tam si povšiml náborového letáku, jenž lákal na práci doplňovače 
zboží. Prý vhodné i pro důchodce. Adam dal tedy řeč s manažerem 
supermarketu neboli panem Hořcem. A hned ten následující týden na 
dané pozici skutečně nastoupil coby čerstvá posila do týmu. Vše se tak 
začalo měnit k lepšímu, neboť Adam si novou práci hned velmi oblíbil. 
O pauzách pak trávil čas s ostatními zaměstnanci, kdy se debatovalo o 
tom, co život přináší. Adam zas měl opětovnou chuť do života - pracoval 
a byl mezi lidmi. Ba co víc, nejednou se ve svém novém zaměstnání 
potkal i se svými bývalými pacienty, kteří  sem do supermarketu chodili 
nakupovat! O to té radosti pak bylo více. 

Ovšem ne vždy tomu tak vlastně pravidelně bývalo. To takhle jednou 
Adam zase kráčel na ranní směnu a před supermarketem si povšiml 
osamoceného jezevčíka přivázaného ke stojánku na kola, jak tam 
teskně kňučí a celý se klepe zimou. Adam se nad ním slitoval a alespoň 
mu nabídl pár piškotů ze své svačiny. Jezevčík za ně byl nesmírně rád 
stejně jako za pohlazení. Adam si o něj začal dělat čím dál větší starosti, 
neboť čas neúprosně kvapil a k vymrzlému pejskovi se nikdo nehlásil. 
Adama jeho smutné mučivé vytí před supermarketem drásalo, jen velmi 
nerad se smiřoval s verzí, že tuto němou tvář potkal stejně krutý osud 
jako kdysi jeho kocourka Štístka. 

4 5

Adam se na to již nemohl dál dívat a byl odhodlán najisto jednat. Jenže 
zrovinka v tu chvíli se u jezevčíka objevil jakýsi muž, odvázal jej a 
následně s ním odešel.

Den následující se ona počáteční situace opakovala. Adam na jezevčíka 
opět znovu natrefil na tom samém místě a to ve stejně mučivém 
rozpoložení. Adam tentokráte na nic nečekal, psíka od stojanu odvázal 
a vzal s sebou do tepla. Pan Hořec byl z toho zpočátku v rozpacích, 
nakonec však svolil k tomu, aby jezevčík prozatím posečkal v jeho 
kanceláři, dokud se o něj jeho majitel sám nepřihlásí.

K tomu v odpoledních hodinách skutečně došlo, to když se do 
supermarketu přihnal zhruba sedmdesátiletý muž a ve výbojné póze 
se dožadoval své němé tváře. Muž se do Adama okamžitě hubovatě 
pustil, co se má on co starat o to, co mu nepatří, a ať si laskavě kouká 
hledět sám sebe a své práce, načež si neodpustil hrubým drsným tónem 
rýpnout i do ostatních zaměstnanců, samotného pana Hořce nevyjímaje. 

A když ten mu pejska pak pod pohrůžkou vydal, se i s ním muž zase 
jako velká voda vyhrnul ven, přičemž jezevčíka nepřestal peskovat. Pan 
Hořec, když bylo po všem, Adama nijak z daného sporu neobviňoval, 
naopak, postavil se za něj stejně jako ostatní zaměstnanci. Adam si ale 
dál o jezevčíka dělal starosti.

A to oprávněně. Další den se totiž - a to již potřetí v řadě - vše 
opakovalo, jen s tím rozdílem, že tentokrát si jezevčíka nikdo nepřišel 
přímo vyzvednout ani po zavírací době. A tak se jej Adam nakonec 
přeci jen ujal a ještě tentýž večer jej doma představil svému kocourkovi. 
Co ale bylo to hlavní, že se spolu obě němé tváře okamžitě spřátelili. 
Něčeho takového však stále nebyl schopen majitel jezevčíka. Ten se 
hned časně z rána, celý rozhorlený, přihnal do supermarketu a ztropil 
v něm Adamovi další bouřlivou scénu, kdy pak nebohou němou tvář 
znovu odvedl. A Adam se tak zase přirozeně strachoval, co nemilého 
mu další pracovní dny přinesou.

Uběhly však dlouhé tři měsíce a muž ani jezevčík se v supermarketu či 
před ním za tu dobu vůbec neobjevili. Jako by se po obou dočista slehla 
zem. Adam tak pejska přestal vyhlížet a již nedoufal, že se s ním někdy 
v budoucnu shledá. Jenže to ještě netušil, co nastane. 



6

Adam ve svém sektoru zrovna do regálu doplňoval ovoce, když 
ho nečekaně oslovila jistá paní, která se mu představila jako paní 
Stroupková. Adam si původně myslel, že se jedná o pouhou zákaznici, 
když ho však dotyčná upozornila na němou tvář, jenž do supermarketu 
přišla společně s ní, zatrnulo mu. Poznal onoho jezevčíka. A když se 
pak žena rozhovořila o svém muži, doufal Adam v úplně to nejhorší.

Leč nestalo se tak. Žena se namísto očekávaného peskování naopak 
začala omlouvat za manželovo nevybíravé chování. Přišel by jinak sám, 
avšak ještě se stále zotavuje po prodělaném těžkém infarktu. Adamovi se 
znovu přitížilo, avšak žena ho opět svojí následnou výpovědí ohromila. 
Přišla mu totiž, jménem svého muže, poděkovat a to za otevření mysli. 

Po oné příhodě se totiž její manžel zcela povahově změnil, to poté, co 
zažil prožitek blízkosti smrti, kdy se mu před očima promítl celý život: 
vše řízené Světelnou bytostí. Ta pana Stroupka jím nejen provedla, ale 
rovněž, což bylo důležité, i upozornila na jeho negativní výbojné postoje. 

Jakmile se však dotyčný plně zotaví, což je na velmi dobré cestě, osobně 
se hodlá s Adamem setkat a popovídat si s ním – ovšem tentokrát 
výhradně jako s přítelem, co mu promluvil do duše. 
Adam se nestačil podivovat nad tím, s čím vším se mu tu paní Stroupková 
právě důvěrně svěřuje. Další neskrývaný šok zažil ještě jednou, to když 
se hovor stočil na Štístka. Adam nečekal, že žena bude jeho kocourka 
znát, jenže jak se záhy ukázalo, tak dotyčná nehovořila o něm nýbrž 
právě o jezevčíkovi. 

Ano, tak se skutečně jmenoval.

Adam se zbytečně obával dané schůzky, neboť ta proběhla v tom 
nejlepším možném rozpoložení. Pan Stroupek totiž ani v nejmenším 
nevykazoval známky pobouřenosti, právě naopak, byl tím nejlepším 
hostitelem. Znovu se navracel k oné příhodě se Světelnou bytostí a 
dodatečně se omluvil za své neomalené chování. Dokonce sám od sebe 
projevil lítost nad Adamovou zesnulou ženou Jitkou a poté mu sdělil, že 
u nich, u Stroupků, bude vždy vítaným hostem.

Byly to onehdy opravdu moc pěkně strávené společné chvilky. A když se 
pak přiblížil čas loučení, ničemu to nevadilo, neboť se hnedle dohodla 

7

schůzka nová. A těch schůzek do budoucna pak bylo ještě habaděj! A 
Adam věděl, že Jitka tam nahoře mu to z celého srdce určitě přeje, a 
že ji těší, že si Adam, vedle svého kocourka, zde na Zemi našel dobré 
přátele i mezi svými vrstevníky. Vždyť co by za to dali jiní v jeho věku - 
pomyslel si Adam nejednou, to když zase postával u hrobu své zesnulé 
a o všem tom pěkném, co za poslední roky s rodinou Stroupkových 
zažil, jí referoval.

 (přispěvovatel – Tom Patrick)



Večer

Na nebi nakupily se mraky
Déšť z nich padá nám do duší
Co tam najde
Asi netuší

Možná
Bledule sněžná
Se tam skrývá
Jak je krásná
Křehká
Kraj se dívá

V údivu
Nad její něhou
Čistou
Jenž nikdo nemá jistou

Zuzka
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Teď přichází slibovaný rozhovor s peer-konzultantkou 
Bárou Vráželovou z Fokusu Mladá Boleslav. Dozvíte se 
v něm, jak se vyrovnává s únavou, bojuje s nemocí a 
například i jaké má plány do budoucna.

Kdo tě přivedl k této práci?

K práci peer pracovníka mě přivedl pracovník služby Fokus, ve které 
jsem byla klientem. Vlastně to bylo docela zajímavé, protože jsem 
práci peera vzala, aniž bych věděla, co ta práce obnáší. Prostě jsem 
cítila, že mě tato práce posune někam dál, a tak jsem na to přistoupila. 
Nabídka přišla rok před tím, než jsem na pozici peera nastoupila, 
protože se čekalo na schválení projektu a mohl mě zaměstnavatel 
zaplatit. Půl roku před nástupem se mi ale nemoc vrátila, protože 
jsem vysadila léky. S opětovným nasazením jsem se po třech měsících 
stabilizovala. Výhled na to, že bych mohla pracovat jako peer – i když 
jsem nevěděla co to obnáší – byl pro mě obrovskou motivací se vrátit 
z nemoci do života.

Jak dlouho ji děláš?

Práci peera dělám 6.let. Pamatuji si přesný datum nástupu 15.6.2015. 
Tento datum jsem si chtěla pamatovat. Hodně to pro mě znamená. 
Stále cítím vděčnost za to, že mi můj Case manager tuto práci nabídl.

Jak ty se vyrovnáváš s únavou?

Jak se vyrovnávám s únavou? No, během víkendu spím třeba až do 
11h. Když jsem unavená a jde to, tak přizpůsobím pracovní režim 
tomu, abych mohla více odpočívat. Když si pracovní režim nemohu 
přizpůsobit naplánuji si volno co nejdřív, jak to jde. Právě v tuto chvíli 
se cítím unavená, ale mám dobrý pocit z toho, že mám být po čem 
unavená.
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Co tě baví nejméně a co nejvíce?

Co mě baví nejméně? Tak toho moc nebude. Vlastně přemýšlím, co 
mě nejméně baví, ale na práci to asi není nic. Někdy mě nebaví, když 
mi není dobře a já nemohu pracovat, tak jak bych si přála. Tak to mě 
nebaví, ale snažím se to přijmout.
Nejvíce mě baví, když se člověk (klient), začne zotavovat a já můžu 
být u toho. To Vás potom zaplaví naděje a spousta energie pokračovat 
v té práci dál, že to má smysl. Baví mě, když se mnou člověk (klient), 
sdílí svůj životní příběh a můžeme si společně vyměňovat své životní 
zkušenosti a navzájem si dávat podporu a motivaci k procesu zotavení. 
Práce v týmu mě také baví, protože jsem mezi “zdravými” udržují mě 
na jejich “zdravé vlně”. Při práci v týmu cítím, že se mohu dál rozvíjet. 

Co tě nabíjí kromě práce peera?

Co mě nabíjí kromě práce peera? Jsou to některé oblasti ve volném 
čase. Řekla bych, že svůj volný čas mám předem naplánovaný. Ten 
program ve volném čase se opakuje stále dokola a stále mi to dává 
smysl. Krátkodobé plány mi pomáhají zvládat to onemocnění. Když 
vím, co budu dělat, tak nemoci nedávám prostor, aby mě ovládla. 
Důležitý je pro mě sport a taky partner i rodina. Ze sportu toho dělám 
hodně a sport mě baví obecně. Mám ráda adrenalin a taky řízení auta, 
protože si připadám v tu chvíli důležitá a cítím zodpovědnost za sebe 
i za ostatní. A co mě teda konkrétně nabíjí? Jízda na koni, hovory 
s partnerem, box, Tabata, lyžování, plavání, dobré jídlo, kafe, běh, 
příběhy o naději, solidarita a pomoc druhým. Ještě přemýšlím
a možná jsem na něco zapomněla. Jo už vím, ještě psychoterapie mě 
dost pomáhá k uvědomování vlastní sebehodnoty a někdy se u toho 
dost zapotím. Stále mám pocit, že jsem zapomněla na to nejdůležitější, 
co mě nabíjí. Možná to budou životní zkušenosti, díky kterým jsem 
tam, kde jsem. 
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Máš nějaký sen, jak bys chtěla žít třeba za tři roky? Kam by ses chtěla 
posunout?

Přála bych si mít nové rychlé auto. No ale vážně mám jeden sen, který 
se nejspíš nikdy neuskuteční, ale to nevadí. Je příjemné o tom snít. 
Přála bych si žít v nové dřevěné roubence se svým partnerem někde u 
lesa na tichém místě s dvěma Bernardýny (to jsou ti velcí psi) a dvěma 
koňmi. Co se týká toho, jestli bych se chtěla někam posunout, nebo 
kde se vidím za tři roky. Víte já si přeju, abych mohla tuto práci peera 
dělat stále. V této práci je stále co se učit. Máte nějaký pevný pilíř, 
kterého se držíte (např. práce na zotavení) a máte možnost budovat 
další pilíře. Tato práce je stále živá. Je to práce s lidmi, a tak cítím, 
že musím pracovat také sama na sobě, abych mohla být dobře pro 
ostatní. Nemá smysl chodit do práce naštvaný, unavený, bez naděje –
to se potom přenáší i na ostatní a nikam to nevede. 

Tímto děkujeme Báře za zajímavý rozhovor a za 
redakci Klubka přejeme hodně štěstí a úspěchů – jak 
pracovních, tak životních – do budoucna.

Redakce



Řešení červencového Sudoku:
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A zde máte zářijové Sudoku – řešení bude v říjnovém čísle:

Vydávají ve spolupráci - pouze 
pro vnitřní potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz

E-mail: klubko@fokus-mb.cz

a Česká společnost pro duševní 
zdraví Ml. Boleslav - pobočný 
spolek v likvidaci

Nový park 1262, Mladá Boleslav

Redakční uzávěrka: 31. 8. 2021 
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