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číslo 5 - květen
ročník XXIII. (2022)

„Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“ 

– Menandros (řecký dramatik, 342-291 př. n. l) 
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Je květen a s ním je tu další nové Klubko! 

Tentokrát se můžete těšit zas pro změnu na několik básní od 
Zuzky a povídku od pravidelného přispěvovatele Toma Patricka.

A pak tu máme dva náhledy na život s duševním onemocněním 
od klientů Fokusu, jeden v podobě rozhovoru a druhý ve formě 
textu k povzbuzení a zároveň zamyšlení. 

Redakce
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Dálka

Sen je v dálce
Něco křičíš - ne ne
Duši ničíš
A tak sen zahyne

Na obzoru 
Svítá
Světlo svítí do prostoru
Neklidně se zmítá

Slunce západ
Láska a víra v jedno splývá
Jak to mám chápat
Když víra ve mně zdá se křivá

Někdy mi těžko bývá
Někdy létám vstříc novému světu
Možná i úplně jinému než co znáš
A tak nacházím se v letu
I ve stavu bez tíže - mám odhodit negližé?

 

Zuzka
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Povídka - Otec a syn

Šli prérií otec a syn. Otec zahlédl lva a synovi poručil: 
„Zastřel ho!“
Syn však něco takového okamžitě odmítl s tím, že lev 
přece na ně nechce zaútočit, neboť v bezpečném ústraní 
spokojeně odpočívá se svou početnou rodinkou.
„Jsi zbabělec, udělám to tedy sám.“
Otec synovi vytrhl pušku z rukou, co mu za tím účelem 
zapůjčil, avšak výstřel nezazněl.
„Jak to?“ podivoval se otec. A pak to zjistil, v pušce chy-
běly náboje. „Tobě tak něco svěřit,“ zavrčel na syna.
„Ale alespoň jsme oba učinili dobrý skutek, tati,“ dušoval 
se syn.
„Jak to myslíš, kluku?“ nechápal to otec.
„Jednoduše, nikdo nepřišel o život a život je přeci 
ceněným darem,“ pravil syn.
„Kdes tohle proboha slyšel?“ zhrozil se otec. 
„Neslyšel, ale vyčetl,“ oponoval syn.
„Copak ty umíš číst?“ 
„Ano, umím.“
„A jak to že to umíš, když já ne?“
„Protože jsem se tomu, na rozdíl od tebe, otče, naučil.“
Otec chvilku váhal, pak začal přemýšlet a nakonec vyslo-
vil: „Jenže k čemu ti budou nějaká slova na papíře, těmi 
lva sotva ulovíš.“
„Jenže já ho nechci lovit.“
„A jak pak chceš žít, když nechceš lovit? Bez potravy 
člověk není živ.“
„To já přece vím, tati. Jenže když umím číst a psát, tak se 
dokážu nasytit i bez lovu. Už mě chápeš?“

„Jenže tady v Africe ti něco takového nebude nic platné. 
Afrika je velice chudý kontinent, nejsou tu žádné vysoké 
školy ani jiné školy jako takové, tudíž vzdělání ti tu příliš 
nepomůže, kdežto lov ano.“
„Ale já přeci netvrdím, že bych zůstal zde. Odešel bych 
tam, kde mé vzdělání ocení, třeba do Ameriky, tam mají 
vše.“
„Ne, to tedy nemají,“ namítal hned otec, „například tam 
nemají lvi, co volně pobíhají jen tak po přírodě a jejichž 
maso se dá pozřít a kůže zase použít na výstavbu obydlí. 
Navíc Amerika je od Afriky dosti daleko.“
„Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na tuto prob-
lematiku díváme. Například z takového Ruska je to do 
Ameriky nepatrný kousíček,“ mínil syn.
„No dobrá, ale tady přece nejsme v Rusku, ale v Africe. A 
i vzdálenost mezi Ruskem a Afrikou je dosti veliká. Musel 
bys ujít spoustu mil,“ dušoval se otec.
„Nemusel, kdybych si pro svou cestu zvolil leteckou do-
pravu,“ pravil syn.
„Kde by ses tady v prérii domohl nějakého letadla? Tady 
nikdo z místních nic takového nevlastní.“
„Tak bych jedno takové sám postavil.“
„A ty to umíš?“
„Umím přece číst.“
„Ale to ti stejně nebude příliš platné, když nevíš, jak se 
takové letadlo dává dohromady,“ dumal otec.
„V každé odborné knížce bývá návod a podle toho návodu 
bych si takové letadlo sestavil,“ uvažoval syn. „A až bych 
tak učinil, tak bych do něj zasedl a vznesl se s ním nad 
mraky.“
„No dobrá, jenže v takových mracích se snadno ztratíš, to 
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sotva do nějaké Ameriky dolétneš,“ napadlo otce.
„Použil bych tedy znalostí kompasu a map a pak už bych 
se snadno zorientoval,“ uvedl syn.
„No vidíš, sám jsem již z toho tvého fantazírování dezori-
entován, dočista jsem zapomněl, co jsme to vlastně spolu 
měli v plánu.“
No přece podívat se na západ slunce.“
A tak se spolu otec a syn vydali směrem k jedné hoře, 
aby tento přírodní skvost z ní mohli nerušeně pozorovat. 
Dočkali se však mnohem větší pocty, než by jednoho z 
nich v této chvíli bývalo bylo napadlo. Tam odkudsi zezdo-
la jim pak kdosi ze zvířecí říše nevědomky a nepřítomně 
děkoval za několik uchráněných životů, což se považuje za 
ceněný dar.

Více románů, povídek a básní na: 
www.eldar.cz/tompatrick

Pěšina

Ležím na pěšině
Nade mnou vznášejí se úlomky světla
Kopretina dívá se taky
Zapomněla že kvetla

Kvetla do běla
To světlo sála
Celou noc probděla
Asi se bála

Nebe

Nebeské prsty sahají na unavenou krajinu
Někde tam řeka vlévá se do moře
Utíkám od něj blížím se k oboře

To moře bouřlivě šumí
Racek při jeho svitu se sluní

Nebeské prsty sahají na tu záři
Na den dopadá stáří

 

Zuzka
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Tento rozhovor je s Františkem, člověkem který trpí 
duševním onemocněním a věřte, že to na něm není 
poznat. Nesmělý, příjemný, mladý muž který se 
s nemocí pere jak se dá a úspěšně se snaží začlenit 
do „normálního“ života.

Jak ses dozvěděl o Fokusu?
“V PN Kosmonosy. Vysel zde letáček-ihned po propuštění 
Fokus kontaktoval. Byl velmi rád za podporu ze strany 
Fokusu. Hlavně co se týče bydlení a pomoc s financemi.”

Jak dlouho ti trvalo než jsi se smířil s nemocí která ti takto 
zasáhla do života? Je boj s ní hodně těžký? Přineslo ti 
onemocnění i něco pozitivního?
Tři roky, při první atace problémy po třech měsících ustaly. 
Myslel si (jako hodně z nás), že tím to končí, nevěřil že má 
problémy, až se nemoc po těch třech letech ozvala znovu. 
Jako většina z nás také uvádí, že nemoc mu přinesla jen 
samá negativa.

Chtěl bys přes onemocnění ještě něco dokázat? Někam se 
posunout? Ať s nemocí nebo profesně.
Profesně je velmi spokojený. Má zkušenosti z chráněné 
dílny Fokusu v Mladé Boleslavi, momentálně je na 
chráněném místě ve firmě Filipa. Co se týče nemoci, je 
velmi rád, že úspěšně zvládl snížení medikace, chtěl by ale 
být (opět jako většina z nás) úplně bez léků.

Zůstaly ti sny, které by sis chtěl ještě splnit?

Tady nadšeně zvolal: “Ano, určitě ano.” Chtěl by cestovat 
vlakem po Evropě, což je jeho slovy, splnitelné. Také by si 
chtěl, až mu bude šedesát let, koupit auto.

Jak odpočíváš?
Poslouchá hudbu, hlavně českou a zahraniční popmusic.

Myslíš že i přes onemocnění žiješ plnohodnotný život?
Tady mi udělal velkou radost, protože i po této otázce 
následovalo zvolání: “Ano, určitě ano.”

Je a bylo něco (nemusíš říkat co), co ti v nejtěžších chvílích 
pomohlo a třeba pomáhá dodnes?
František patří k Římskokatolické církvi. Pomáhá mu 
víra v boha a Ježíše Krista. Ani při této otázce neváhal 
s přímočarou odpovědí.

Co myslíš že by se mělo změnit v péči o duševně nemocné 
v ČR? Je něco co bys ocenil?
“Sám za sebe? Mrzí mě, když se na mě lidé dívají skrz 
prsty. Přál bych si aby se mě lidé nebáli i když jsem 
duševně nemocný.”
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Přínos?

Jmenuji se Zuzka a trpím závažným duševním 
onemocněním. Chtěla bych vám říct co mi nemoc vzala, 
co špatného, ale i dobrého mi přinesla.
Mrzí mě, že jsem nedostala ani šanci splnit si sny. Přála 
jsem si studovat v zahraničí, najít si zde práci, tak nějak 
se otrkat, vrátit se do České republiky a pokračovat. V 
patnácti letech jsem se dostala do nemocnice a vše vzalo 
za své.Tyto nemoci se ozývají buď v pubertě, nebo kolem 
dvacátého roku života, nejpozději do třiceti let.
Proto bohužel nejsem jediná, kdo takto dopadl. Jelikož 
po po první atace (tyto onemocnění se vrací) následuje 
invalidní důchod.
S nímž většinou přichází finanční tíseň. A také myšlenky 
jako: už nic nemá cenu, život skončil a to ještě ani pořádně 
nezačal. Proč mám žít dál?
Je velmi těžké se s tím smířit (myslím, že někdo se s tím 
nesmíří nikdy), ale i naučit se žít s nemocí a bojovat s ní 
pomalu každý den. A to i ve stabilizovaném stavu, navíc 
když ataka se ozývá často.
Není je to jen únava nebo nadváha, která je způsobena 
i léky, ale také záchvaty paniky úzkosti hodně z nás 
popisuje stavy že si přijdou jako že jsou v cizím těle. 
Člověk ví jak se jmenuje kde se narodil... Prostě přes to 
všechno si přijde že to není on že si je prostě cizí. Hodně z 
nás má hlasy i ve stabilizovaném stavu..
Nemoc vám tedy vezme váš původní život, to co jste si 
naplánovali, co jste si přáli, přinese vám potíže spojené s 
nemocí a invalidní důchod.
Ale i tak bych chtěla říct, že moje nemoc mě i něco 

naučila. Něco jsem díky ní poznala. Nemám teď na mysli 
to špatné, co jsem prožívala v atakách.
Například ocenit pomoc, podporu rodiny a přátel. Ocenit 
hodnotu přátelství, zdraví, štěstí, pevné vůle. 
Sice se musíte smířit s tím co tyto nemoci přinášejí, včetně 
toho že občas nejspíš půjdete do nemocnice (i když 
někteří z nás to drží třeba 12 let bez hospitalizace, někteří 
mají velkou naději, že se zodpovědným přístupem už se 
tam nevrátí).
Tímto článkem bych ale chtěla přes to všechno povzbudit 
stávající pacienty, i ty co se začínají léčit.
Jsme jiní, tak žijme jinak třeba i s invalidním důchodem. 
Ať už docházíme na volnočasové aktivity, nebo jsme v 
chráněné dílně či pracovišti. Užívejme si život jak se dá. 
Říká se že jsme křehcí, citliví, vnímaví, a empatičtí.
Využijme svoje svoje schopnosti k možnosti pomoci lidem, 
co mají také problémy. Ač se léčí s tím co známe, nebo s 
tím, co neznáme. 

Pojďme si na tom najít to dobré.

Františkovi i Zuzce děkujeme za rozhovory a přejeme 
úspěchy v osobním i pracovním životě.
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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: 02. 05. 2022 
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