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číslo 10 – říjen
ročník XXII. (2021)

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno 
ničím.“

—  Arthur Schopenhauer (německý filozof, 1788 - 1860)



Ticho

Jdu po cestě 
Pod nohama 
Mi chrastí listí 
 
Jdu dál 
Až tam kde život poutník vzdal 
 
Půjdu až nahoru 
Až tam nad tu závoru 
 
Potom asi 
Uslyším tiché hlasy 
 
Možná je nikdo jiný neuslyší 
A tak zůstanu v té tiché říši

Zuzka
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V tomto čísle opět začínáme povídkou od 
přispěvovatele, který nám již do předchozích dvou čísel 
– a tedy i do tohoto – zaslal zase zajímavý kus svojí 
tvorby. 

Toto číslo zahrnuje opět básničky od Zuzky, která také 
jíž nějaký ten pátek přispívá do našeho časopisu. 

A taky si pro vás připravila rozhovor s MUDr. Janem 
Benešem z CDZ. V tomto rozhovoru se dozvíte 
například – co ho vedlo k tomu, že studoval obor 
psychiatrie nebo například jeho zájmy a životní postoje 
a co oceňuje na lidech s duševním onemocněním.

Pro přemýšlivé čtenáře je také opět k dispozici ke konci 
časopisu nové sudoku s řešením z předchozího čísla.

Redakce
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O smrti a neumírání (esej Petry Lavordové)

Země se již po dlouhá staletí zmítala ve vzájemných nesvárech a 
tak se jednoho dne na ní musel zrodit človíček, jenž by jí daroval 
pouto vzájemné soudržnosti. Onen človíček dostal jméno Vít - 
toť odvozenina od latinského slova Vitae neboli česky život. Od 
útlého mládí totiž navenek projevoval ojedinělé nadání vyhýbat 
se všem možným nástrahám, jenž mu do cesty stavil Osud, a také 
uměl léčit vše nemocné.
Jednoho dne se opět přihodilo nevídané. Vít, jako již tolikrát 
předtím, bez úhony dokázal projít kolem lva a přemluvit ho, 
aby ušetřil muže z jeho kmene, neboť lev se ho právě chystal 
zardousit, chlapcovu výzvu však uposlechl. Vše se odehrálo za 
účasti několika přihlížejících.
A tu se poprvé v živé podobě zjevil Osud. Pro Víta to byl neskutečný 
zážitek, viděl ho vůbec poprvé v životě, navíc jako jediný na celé 
širé planetě. Přihlížející z jeho kmene i tak správně vytušili, že se 
tu začíná odehrávat cosi zvláštního, to poté, co chlapcův pohled 
směřoval do míst, kde oni nikoho nespatřovali. Následně užasli 
podruhé, to když Vít s Osudem začal rozmlouvat.
 
„Stále mi hatíš plány, cožpak nevíš, že lvi jsou od přírody, tedy 
mou zásluhou, stvořeni pro to, aby požírali vše živé, co se jim 
připlete do cesty, tedy i lidi?“ káral Víta Osud.
„Prostě nemám rád pohled na krev, mnohem krásněji jí je 
vyobrazen západ slunce,“ hájil se Vít.
„Což ti tedy slunce nestačí jako projev mé úcty k tobě a celému 
tvému i ostatnímu lidu na této planetě, navíc v podobě tepla a 
světla?“
„Ne, nestačí,“ odvětil Vít.
„Ó, jaký ty jsi mi to ale nevděčník! Teď lituji, že jsem tě obdařil 
tak výjimečnými schopnostmi,“ dušoval se hněvivě Osud. Z jeho 
hlasu byla znát čím dál větší zášť.
„Nyní už své rozhodnutí nemůžeš vzíti zpátky a za to já jsem velmi 
rád,“ nebál se Vít připomenout, od Osudu se mu za to ale dostalo 
pouze výsměchu.

„Já jsem Osud, mohu tedy měnit vše,“ vzkázal věcně chlapci, 
avšak ten se nedal, neomylně věděl, v čem tkví slabina Osudu.
„Ne, to nemůžeš. Jednou jsi ustanovil, že se v čase nelze vracet 
zpět. A i kdyby ses mi nyní rozhodl uzmout mé předvídatelné a 
léčivé schopnosti, jež žádný jiný smrtelník na této ani jiné planetě 
tvým přičiněním neobdržel, už nelze smazat to, co se jednou 
jejich zásluhou uskutečnilo. Dvakrát zkrátka nelze vstoupit do 
téže řeky, tak tomu tvým přičiněním jest dáno, co tento svět 
poprvé povstal z ničeho.“
„Tvá mluva mě neskutečně dráždí, chlapče.“
Vít ale z mluvy Osudu neomylně poznal, že tím dává najevo, jak 
ho mrzí, že na ono cestování časem nepomyslel již dříve. Osud 
se tedy alespoň nyní snažil získat času nazbyt, aby dostál vlastní 
důstojnosti coby hlavní mocnář, pán všeho živého i neživého, 
jako mocnář a pán celého vesmíru.
„Nade mnou beztak nemáš šanci zvítězit, chlapče. Hlad lva 
zanedlouho sám přiměje, aby se pro svou uzmutou kořist vrátil.“
„Jenže já budu bdít dnem i nocí a svými dovednostmi způsobím, 
že se lev své oběti opět vzdá,“ dodával si Vít kuráže.
„To ti i tak nebude nic platné, človíčku, všude po světě pobíhá 
statisíce jiných krvelačných lvů, nebude pro mne tedy problémem 
vyhledat jednoho z nich trpícího hladem a přimět ho, aby si za 
svou oběť vybral jiného smrtelníka, čemuž ty nedokážeš zabránit, 
neboť se tak stane na tisíce mil daleko od tvého rodiště,“ předl 
radostně Osud a rty se mu zkřivily do posměšné grimasy.
„I tak vyhraji já,“ vzdoroval mu statečně Vít.
„Nechybí ti ctižádost, to uznávám, avšak porazit mne, to jest 
nemožné,“ dmul se pýchou Osud.
„Zkusme to tedy, pro začátek vložme do společných rukou osud 
lidské a zvířecí říše. Pokud ty vyhraješ, sám dám v sázku své 
schopnosti a ty si tak pevně pojistíš nadvládu nad oběma říšemi, 
avšak pokud se štěstí přikloní na mou stranu a ty prohraješ, bude 
to pro lidi a němé tváře znamenat vstup do zcela nové životní 
etapy, v níž pak budou navěky žít ve vzájemné harmonii a míru, 
bez oněch krvavých příkras a fyzické bolesti.“
„Budiž,“ souhlasil nakonec Osud.
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 (přispěvovatel – Tom Patrick)

Vít se tedy dal do práce. Sebral ze země klacík a jím do 
písku vyznačil příslušný obrázek člověka a lva ve vzájemné 
sympatizantské symbióze.
„To má být jako vše?“ poznamenal pochybovačně Osud a motiv 
lenivým mávnutím ruky pozměnil.
„Co to jako má být?“ otázal se však Vít.
„Cožpak to sám nerozpoznáš? Toto je lev,“ ukázal Osud na 
první motiv, „a toto člověk jím roztrhaný na kusy,“ okomentoval 
následně druhý.
„Vskutku?“ podivoval se nad tím dál Vít.  „No mně to rozhodně 
tak nepřipadá.“
„A co ti to tedy připomíná?“
„Můj vlastní motiv, jen tebou rozpracovaný do mnohem větší 
hloubky,“ stál si za svým Vít.
„Mýlíš se, človíčku,“ poznamenal Osud.
„Jak bych se mohl mýlit? Přece dvakrát nelze vstoupit do téže 
řeky, tak jsi to přece sám kdysi ustanovil. Ale pokud tě má 
odpověď neuspokojuje, podám ti důkaz i od jiných.“
„Nuže, ať je tedy opět po tvém, stejně to nakonec budu já, komu 
bude náležet výsledný ortel. Jsem přece Osud.“
A Vít se vzdálil. Vydal se nazpět k lidem ze svého kmene. Nesnažil 
se brát zřetel na jejich užaslé pohledy. Jen jim prostince vzkázal: 
„Prokázal jsem vám laskavost tím, že jsem ze spáru lva zachránil 
jednoho z vás, na oplátku mi tedy vyjděte vstříc a podpořte můj 
názor. Tím prokážete úctu nejen mně, ale navěky věků i sami 
sobě.“
Lidé z chlapcova kmene se dané žádosti nezalekli, naopak se jí plně 
podřídili – nikoli však pod nátlakem jednoho z jejich výjimečného 
človíčka, nýbrž na základě rozumu vlastního. Neboť kdo by chtěl 
neustále trpět a vzdorovat tomu, kdo z nedobrovolného donucení 
neustále baží po životě a krvi jiných? Nakonec i lidem Vítova, 
Osudem pozměněná malba, když k ní společně dospěli, s trochou 
té větší představivosti sama připomněla to, co jemu. Osud tak 
prohrál. Doplatil na svou ješitnost, na svou pýchu.
A tak na Zemi zavládl kýžený mír.

Skály
Nížiny louky 
Tam někde chtěla bych snít a hrát si s brouky. 
 
Skály 
Jdu po nich 
Pot utírám z čela 
Přišlo jaro a krajina se rozpučela. 
 
Trochu se odmlčela 
Voda je teplá 
A obloha světlá 
Dlouho vládne 
 
A ouha 
Zdá se že kraj chladne 
Ale těch barev různých 
Tolik svůdných 
 
A najednou 
Zima je tu 
A pak 
Nerozumím už tomu světu 
 
Kde jsou barvy 
Kde je teplo? 
Světlo 
Svítí jen tak maličko 
Prosím vrať se jiřičko 
 
Na křídlech 
Přines mi jaro zpátky 
Ať okvětní plátky 
Kopretin 
Voní zase 
Tak cestuj v čase             Zuzka
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Teď přichází slibovaný rozhovor s MUDr. Janem 
Benešem z CDZ, kde se dozvíte to, jak se dostal ke 
svému zaměstnání, co ho baví ve volném čase a co ho 
nejvíc baví na jeho práci.

Co vás vedlo k práci na psychiatrii?

Doposud si pamatuji, jak jsem v sedmé třídě dával podporu 
spolužákovi, se kterým se právě rozešla holka a on z toho byl 
smutný. Tenkrát jsem ho našel, jak samotný sedí v jídelně a 
pláče, šel jsem za ním a začal si s ním povídat. A takto jsem to 
pak měl během střední i vysoké školy, přičemž už jsem se do 
takových konverzací dostával i s lidmi, které jsem znal jen krátce 
nebo vůbec. A mě to vždycky strašně bavilo a zajímalo a zdálo 
se mi, že na mě lidi reagují dobře a sdělují mi věci, které možná 
do té doby nikomu neřekli. V kombinaci s dlouhodobým zájmem 
o přírodní vědy pak byla medicína a následně psychiatrie 
logickým vyústěním. Je ale velmi pravděpodobné, že to souvisí 
i s mojí rodinou, neboť moje mamka je praktická lékařka a můj 
táta psychiatr. Ačkoli mě nikdy do medicíny nenutili, fascinovalo 
mě, jak k nim lidé přicházejí na pohovor a odchází s útěchou 
a nadějí, že bude opět lépe. No a jak to tak bývá, že práci 
v podobných profesích vyhledávají lidé, kteří sami mají různé 
nejistoty a těžší životní zkušenosti a skrze vybraný obor se 
vlastně snaží pochopit a rozvíjet sebe sama, tak to asi taky hrálo 
roli. 

Co máte rád a oceňujete na lidech duševně nemocných?

Když je na tom někdo psychicky špatně a dostane se třeba až 
na dno a následně se začne zase vracet zpátky do života, tak 
aby se mu to podařilo, musí do jisté míry přehodnotit dosavadní 
způsob života. Když pozoruji naše pacienty v tomto procesu, 
tak oceňuji jejich schopnost se zotavovat a vážím si hodnot, na 
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kterých staví a které jsou klíčové k tomu, aby se zotavili. Jsou to 
hodnoty jako např. rodina, běžný mezilidský kontakt, přiměřeně 
náročná práce, sebepéče a sebepřijetí, radost z maličkostí 
apod. Připadá mi, že tyto hodnoty se v naší společnosti 
vytrácejí a lidé s duševním onemocněním nám tím vlastně 
ukazují tu správnou cestu. 

Jak vy se vyrovnáváte s únavou?

Postupně jsem zjistil, že se cítím méně unavený, když dodržuji 
pitný režim (piju většinou vodu z kohoutku) a když pravidelně 
sportuji. Celkově asi spím trochu méně, než bych potřeboval, 
ale je mi líto se připravit o noční čas. Delší spánek si tedy 
ponechávám na chvíle, kdy se únava nakumuluje, což se stává 
tak dvakrát do měsíce. V poslední době se též cítím méně 
unavený, a to asi proto, že jsem přestal kouřit cigarety. A taky 
mě napadá, že když má člověk dvě malé děti, tak si únavu 
přestane připouštět.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

To, jak je práce rozmanitá. Krom pacientů a kolegů musím 
komunikovat s různými dalšími lidmi a institucemi. Dostanu 
se do terénu. S kolegyní také pod Fokusem vedeme 
psychoterapeutickou skupinu. Občas se nachomýtnu k účasti na 
organizaci některých projektů, které jako Fokus připravujeme. 
Velmi si ale užívám i občasná neformální setkání a události 
s Fokusem spjaté. Nejzajímavější je ale samozřejmě práce 
s pacienty, poznávání jejich příběhů, vytváření vztahu a 
budování důvěry. S tím je spjata i komunikace s kolegy, kteří 
klienta znají, a např. mám moc rád schůzky, kdy je přítomen 
klient i jeho klíčový pracovník. Jsem nadšený, jakými 
kompetencemi a lidským přístupem mí kolegové v týmu oplývají 
a je radost s nimi pracovat.
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Jak si myslíte, že by se měla vyvíjet péče o duševně nemocné v 
ČR? Co si myslíte, že by se v tomto směru mělo změnit?

Vnímám velkou souvislost mezi průběhem duševních 
onemocnění a stigmatizací lidí s duševním onemocněním. S tím 
souvisí například způsob života lidí v komunitě v nejobecnějším 
slova smyslu nebo pohled lidí na důležitost prosazování lidských 
práv. To je ale spíše problém společenský a je otázka, zdali 
zde může v budoucnu dojít k nějaké větší změně. Pokud budu 
konkrétnější a zaměřím se více na proces reformy, tak největší 
problémy spatřuji v malém zájmu o obor, absenci principu 
zotavení (recovery) jako klíčového motivu péče a porušování 
lidských práv v institucionální péči, kdy zároveň vnímám jako 
problematické, že tato témata nejsou dostatečně akcentována 
v reformním diskurzu. 

Tímto děkujeme panu MUDr. Benešovi za poutavý 
rozhovor, za redakci mu přejeme další úspěchy v práci i 
osobním životě.

Zuzka



Řešení zářijového Sudoku:
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A zde máte říjnové Sudoku – řešení bude v listopadovém 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: 30. 9. 2021 
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