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číslo 4 – duben
ročník XXIII. (2022)

„Zdraví neznamená nepřítomnost nemoci, nýbrž 
je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.“ 

Neznámý autor
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Je duben a s ním je tu další nové Klubko! 

Tentokrát se můžete těšit na dva články týkající se Klubu o 
návštěvě výstavy mincí a výletu na statek.

A posléze na rozhovor s paní MUDr. Kotkovou z PN Kosmonosy.

Redakce
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Květiny
Květiny vadnou
Nebe se tají
Proč pláči
Skřítci se ptají

Listí usychá 
On stříbrným klíčem
Bolest odmyká

Pominulo světlo
O tvojí lásce
Něžně mi šeptlo

Sen
Dnes o černém koni
Se mi zdálo
O tom jak voní
A to mě rozesmálo

Běžel, nejdřív jen klusem, pak se dal do trysku
Asi přímé slunce mu svítilo do očí a chtěl se vyhnout tomu 
paprsku

Bylo to nějak jak sníh tál
A asi už nevím jak to bylo dál…

Jen černou srst a vysokou siluetu
Byl to sen a nebo si to pletu?

Zuzka
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Sobotní klub - 5.3.

O mimořádné vystavení pokladu z třicetileté války v Muzeu 
Mladoboleslavska na mladoboleslavském hradě byl v sobotu velký 
zájem. Poklad zlatých a stříbrných mincí z třicetileté války, který je 
největším nálezem svého druhu na Mladoboleslavsku, si od 9:00 
do 17:00 přišlo prohlédnout zhruba 400 návštěvníků a my nemohli 
chybět.

Poklad našel muž v loni v únoru náhodně na lesní stráni u obce 
Velké Všelisy na Mladoboleslavsku. Šlo o džbánek mincí z raného 
novověku. Konkrétně se jednalo o 92 stříbrných tolarů a deset 
zlatých dukátů z let 1550 až 1625 vyražených v mincovnách střední 
a západní Evropy. Odborníci poklad vyzvedli a ošetřili. Majitel ho 
uschoval v době třicetileté války, nejspíše v roce 1626. Muzeum 
poklad mimořádně vystavilo pro veřejnost poprvé z bezpečnostních 
důvodů jen na jeden den. 
Poklad se nám moc líbil, byla to fajn sobota. :)

Rádi byste se na příští sobotní klub přidali? Určitě dorazte! Téma 
klubu se vždy dozvíte na nástěnce v Novém Parku, kde se klub i 
většinou uskuteční, avšak jedeme i na tematický výlet.

Termín příštích sobotních klubů: 7.5., 4.6.

Návštěva statku - 4.3.

V pátek 4.3.2022 jsme byli s Novým Parkem na velkém statku u 
Kuřívod. Sraz byl v 8:15 a ve 8:20 jsme v čele s Andy nasedli do 
dodávky. Asi můžu za všechny říct, že konečně, protože jsme se 
všichni moc těšili. A jak se záhy ukázalo, bylo opravdu na co!!
Přivítala nás sympatická Míša.

Poté co jsme si uložili batohy do šatny čekal nás první zážitek ve 
stáji v podobě čerstvě narozených kůzlátek. Byla tak roztomilá že 
mnozí z nás neváhali a při první příležitosti si jedno vzali do náručí. 
Věřte že o tohle byl opravdu velký zájem!!! 

Následovala návštěva u kravína, kde kromě krav maminek jsme 
mohli vidět jejich roční telátka. Což také vyvolalo nadšené reakce. 

Pak jsme se se stejným nadšením (anebo možná i o něco větším) 
seznámili s Míšinou klisnou. Vůbec nám nevadilo, že to byla starší 
Míšinými slovy důchodcovská klisna. Byla krásná. 

Takže jsme si mohli vyzkoušet například čištění kopyt, hřebelcování 
apod. Jako opravdu zkušený koňák se čištění kopyt nejdříve ujmula 
Sabča a pak i ostatní. No a potom jsme se mohli i svézt!!!
Čehož většina z nás velmi ráda využila. 

Asi se nebudete divit že klisna byla, jako starší dáma, už unavená. 
Tak jsme ji odvedli na pastvinu a vydali se prozkoumat i zbytek stat-
ku. V doprovodu všech psů co tam byli (takže v opravdu v hojném 
počtu), jsme se šli podívat i na prasátka. Asi poprvé v životě jsem si 
drbala na čumáku prase :).

Ale nesmutněte, protože i vy si můžete podrbat na čumáku prase, 
jelikož Nový Park bude jezdit na tento statek každých čtrnáct dní v 
pátek. 

Zuzka

Sraz vždy v 
Novém Parku 1262, 
více info přímo v klubu nebo 
na emailu: 
vrabelova@fokus-mb.cz

Článek pro Vás připravila
Mirka Vrábelová
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A na závěr Vám přinášíme rozhovor s paní MUDr. Veronikou 
Kotkovou z PN Kosmonosy.

Pracujete v nemocnici, působí to na vás někdy depresivně?
Příběhy pacientů jsou někdy smutné, jak to snášíte?

Nemocnice Kosmonosy je mým druhým pracovním půso-
bištěm a jsem ráda, že k nemocnici patří park a přilehlé 
louky. A to je právě to, že prostředí, které tady máme, na 
mě působí pozitivně. Když zrovna nemám dobrou náladu, 
stačí projít areálem naší nemocnice a pokaždé najdu něco, 
co mi ji pozvedne. Před tím jsem pracovala v liberecké 
nemocnici a ta takové možnosti nenabízí.
Moc ráda relaxuju na zahradě nebo v přírodě. V každém 
ročním období nacházím něco nosného, co mi pomáhá 
zvládnout tíhu a starosti všedních dnů, které bývají prot-
kané odpovědností v pracovní pozici a leckdy těžkými 
příběhy našich pacientů.

Pomáháte pacientům ke stabilizaci některým k zotavení, 
jak to na vás působí, co pozitivního si s toho odnášíte?

Jsem ráda, když se mi daří, společně s týmem v práci, 
vracet lidi do života. K jejich rodinám, ke studiu či práci. 
A tady se cítím užitečná. Mám radost, když se lidi ozvou, 
třeba pošlou pohled z výletu, který zvládli nebo fotku, 
co se jim povedla. Jsou to takové střípky, které mi dávají 
jasnou zprávu, že práci  děláme dobře.
Poslední dobou mě třeba v této souvislosti těší, že jsme 
přijali peer konzultantku, která prošla naší léčbou a teď je 
součástí našeho týmu. Tohle jsou věci, které mi opravdu 

dávají v práci smysl.

Vždy jste chtěla jít na medicínu? Proč právě psychiatrie?

Před vysokou školou jsem přemýšlela ještě o studiu ja-
zyků, ale pak rozhodlo víc věcí, vlastně i to, že můj 
příbuzný byl lékař. A já nastoupila na medicínu. Psychi-
atrie, přiznám se, nebyla moje první volba. Hledala jsem 
po škole umístění a v mém rodném městě se shodou okol-
ností na psychiatrii nabízelo místo. Teď jsem ráda, že to 
takhle dopadlo. Svůj obor bych určitě neměnila.

Jak vy odpočíváte?

Můj odpočinek, to je hlavně relaxace. Jak jsem zmínila, 
ráda chodím na výlety do přírody. Ve všední dny jsem 
ráda na zahradě, kde je pořád co dělat. A úplně nejvíc 
odpočívám s naším jezevčíkem. Je to docela živel, i když 
po operaci páteře. Na procházky nemůže, ale má rád 
společnost.

Jak myslíte že se v blízké době bude vyvíjet léčba duševních 
nemocí? Bude v tomto směru větší šance, že pacienti se 
alespoň méně budou vracet do nemocnic?

Jak se bude vyvíjet léčba duševních nemocí?  To nevím a 
asi je pro mě těžké odpovědět. Nemocnice jsou pro pa-
cienty důležité, určitě pro zvládnutí akutních potíží nebo 
pro specializovanou léčbu. Ale bylo by dobře, kdyby se 
povedlo postupně převést větší podporu pro duševně 
nemocné mimo velké nemocnice, do ambulancí  a nabíd-
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nout jim víc odborných služeb v přirozené komunitě, 
prostředí. Souvisí s tím i přijetí lidí s onemocněním ve 
společnosti a destigmatizace duševních nemocí. Ale je to 
běh na dlouhou trať. Myslím, že než půjdu do důchodu, 
tak to ještě nebude úplně hotové. 

Jaká je podle vás péče o duševně nemocné v ČR? Co byste 
chtěla aby se změnilo?

Péče je podle mě v ČR na dobré úrovni. Současná refor-
ma psychiatrické péče napomáhá propojování zdravot-
nických a sociálních služeb.  V Kosmonosích pracujeme 
dlouhodobě společně, ale jsou i regiony, kde tato péče 
vznikla nedávno nebo zatím dostatečně nefunguje. Máme 
oproti zemím, se kterými se chceme srovnávat, málo am-
bulantních psychiatrů a dalších komunitních služeb. Mno-
ho lékařů stárne nebo odcházejí do zahraničí.  Chybějí 
nám kolegové a kolegyně ve specializovaných odbornos-
tech jako je dětská psychiatrie, závislosti a gerontopsychi-
atrie. Ve zdravotnictví je také málo psychologů, adik-
tologů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů…když to shrnu, tak 
chybí profese, které by pomáhaly nemocným s návratem 
do života. Zdravotnictví v ČR, potažmo psychiatrii, chybí 
peníze na výzkum. Tohle potřebujeme změnit. 
Ale abych nekončila úplně beznadějně, myslím si, že je 
hodně věcí, které se daří a dařit budou. Pro mě osobně 
je podstatný fakt, že pracuji v nemocnici v Kosmonosích, 
jsem tu spokojená a vývoj dobrým směrem mohu ovlivňo-
vat.

Tímto paní MUDr. Kotkové děkujeme za poskytnutý 
rozhovor, a přejeme hodně štěstí i do budoucna v pra-
covním i osobním životě.



Řešení březnového Sudoku:
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