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Nejprve dejme slovo
pamětníkovi... str.2

Blahopřání Fokusu
ke kulatému výročí str.3
Některé příběhy nás nutí
zastavit se
a zamyslet... str.4-5

Také se někdy sami sebe ptáte,

jak žít co nejlépe? str.6

Někdy je
skutečně zle... str.7

O lásce, touze a naději... str.8
Pojďme dát ještě slovo těm,
kteří se podělili
o svou zkušenost s Fokusem... str.9

Máte se o koho opřít? Kdo jsou ti,
kteří oporu nabízejí? str.10-11
A nakonec trochu úsměvu... str.12

Smyslem této přílohy je poskytnout prostor lidem, kteří jsou s Fokusem spojeni tím, že někdy využili jeho
služeb, či je ještě využívají nebo působí jako aktivní dobrovolníci. Jsou to lidé, kteří se v našich výročních
zprávách skrývají pod různými čísly, aniž by se o nich říkalo nebo psalo něco bližšího. Příloha vznikla tak,
že jsme oslovili širší okruh potenciálních autorů - klienty současné i bývalé a dobrovolníky. Požádali jsme je
o příspěvek do sborníku k dvaceti letům FOKUSU Vysočina s tím, že se může jednat o jejich vlastní příběh,
báseň, kresbu či fotografii. Některé texty jsou více osobní, některé se více týkají samotného Fokusu.

Služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny jsou spolufinancovány z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Nejprve dejme slovo pamětníkovi…

Blahopřání Fokusu ke kulatému výročí

Jiří

Svatka Klementová

Byl jsem požádán Fokusem Vysočina (FV), abych napsal něco o svém
postižení a o Fokusu, se kterým spolupracuji, jehož klientem jsem byl
a který mi našel práci „venku“ (mimo Fokus a mimo nemocnici).
Vzpomínám, jak jsem (ani už nevím kde, ale asi od mého psychiatra)
zaslechl, že se zakládá nové sdružení, kde mohou pracovat duševně postižení. Bylo to někdy začátkem léta roku 1991. Byl jsem se na to zeptat
přímo na psychiatrii, tam jsem (taky už nevím jak) získal myslím kontakt
na paní Jaroslavu Kotlasovou, která mě pozvala do menšího domku na
Humpolecké ulici v Brodě, že tam prý sídlí Fokus a že by potřebovali
někoho na vnitřní úpravy s možností pak podepsat pracovní smlouvu.
Byly tam tři dámy: Jarka Kotlasová, Dáša Librová a Ivanka Vargová.
Snažil jsem se, protože jsem věděl, že když nebudu pracovat, tak zvlčím,
budu se bát lidí a mít práci, to se hodí a je to jistě dobré.
Fokus se trochu rozrostl, přišel nový ředitel Jiří Libra, který přestěhoval
brodský Fokus do Perknova, zájemci se mohou o historii sdružení dozvědět přímo ve Fokusu.
Lidé z FV mi pomohli s mnoha věcmi. Když jsem měl třeba problémy
s jednou telekomunikační firmou, tak mi tehdy pomohla problém vyřešit
Markéta Vencálková (tehdy Fidlerová). Oceňuji spoustu rad, které mi
lidé ve Fokusu dali do života. Když jsem se cítil sám, setkával jsem se ve
volném čase s dobrovolnicemi a s dobrovolníky. Velice rád vzpomínám
na Jana Klusáčka, toho času studenta gymnázia, ale holky byly také
velmi hodné a přátelské.
Jsem sice velký lenoch, ale snažil jsem se odvést aspoň ten základ
práce, kterou mi ve FV zadali. I když výplaty nebyly nic moc velké.
Továrny nikoho nepřijímaly, zedničinu mi nepovolil doktor a abych byl
upřímný, nezvládl bych ji, přesto jsem si mohl svobodně říct: mám práci
a byla to pravda.
Nesmím zapomenout na Jana Syrového, který mi nabídl něčím se vyučit. Měl jsem nedostudovanou střední školu, na které jsem onemocněl,
a tak jsem si vybral práci prodavače potravin a vyučil se. Světe, div se,
já se vyučil, praxi jsem dělal v potravinách Hejkal a zkoušky v Chotěboři. Bohužel tuto práci nevykonávám, s mými léky to nejde moc skloubit,
navíc jsem velký samotář a tato práce vyžaduje každodenní kontakt
s lidmi.
V současné době spolupracuji s Martou Dopitovou, tu musím také pochválit a vůbec všechny z centra denních služeb.
Jak vidíte, o své nemoci nepíšu. Víte, berte mě jako člověka, který měl
zdravotní problémy a který je teď relativně v pohodě, vždyť se může
stát cokoliv a komukoliv, to nikdo neví. Myslím si ale, že Fokus pomáhá
lidem a také se za něj modlím.
autorka obrazů na str.1,2 a 3: Helena Nekvindová
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FOKUS VYSOČINA letos 20 let slaví
je proto na místě popřát mu
do dalších let hodně zdraví.
Mnoho dobrých rad a skvělých nápadů,
starosti, ty ať řeší se
nebo ať házejí se raději za hlavu.
STACIONÁŘ, 18 let má,
není to zpráva nová,
vždyť každý to již dobře ví a zná.
V současné době tu po celý týden
různé kroužky máme,
o které velký zájem je,
a to proto, že se neustále,
každý po svém, rádi vzděláváme.
Canisterapie se nám také líbí moc,
často při ní usínáme
a mnohokrát si ani nestačíme popřát
krásnou dobrou noc.
Fyzioterapie pro nás tu také každý týden je.
A tak cvičíme a tělesnou kondici
si zlepšujeme, což pro naši budoucnost je více než dobré právě proto, že naučíme se různé dovednosti
a vše pak zvládnem zcela hravě.
Jednou týdně vaříme a nakupujeme si
rovněž úspěšně, tak zjišťujeme,
že to také určitou práci a starost
dá a je to alchymie docela složitá.
Na agroturistiku také jezdíváme
a úplně nový pohled na svět
ze sedla koně tak poznáváme.
Rovněž zvířátka tu máme – akvarijní rybičky a oblovku,
která, kdyby mohla,
hrála by si s námi všemi nejraději asi na schovku.
Ve volných chvílích využíváme možnosti,
jezdíváme na Motrendu, rotopedu a orbitreku,
což si myslím,
že pro nás všechny má také nevýslovně velkou cenu.
Masážní křeslo a relaxační místnost,
také velmi oblíbená bývá
vždyť přece každý rád tu odpočívá.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM u nás rovněž máme,
dobrovolníci jsou lidé s velkým srdcem,
se kterými se vždy rádi setkáváme.
S KOMUNITNÍM TÝMEM
na některé společné akce chodíváme
a občas též všichni pospolu
na rekondiční pobyty jezdíváme
a vzájemně se ještě více poznáváme.
CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Šicí a prádelnu zřízenou tu máme.
Někteří z klientů stacionáře tu rovněž vídáváme.
Pracují zde pilně a snaží se i bez chyby
však tu také plní úkol,
jak u běžné rodiny.
OSOBNÍ ASISTENCE A SVOZ
Doprovází nás a jezdí s námi všude tak,
abychom byli na každém místě vždy a včas,
dá se tedy shodně říci,
že bez této služby by se asi neobešel nikdo z nás.
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Některé příběhy nás nutí
zastavit se a zamyslet…
Moje zkušenosti s psychiatrií

Můj životní příběh…

Ilona Bělohlávková

Katka Nováčková

Jednoho dne, v pátek třináctého, se ve městě Havlíčkův Brod narodila
holčička, dostala jméno Katka a teď už vám svůj příběh bude vyprávět… Když mi byly asi tak dva roky, tak jsme se odstěhovali do Prahy,
nevím, proč zrovna tam, bydleli jsme v rodinném domku s velikou zahradou, bydlely jsme tam asi patnáct let. Když došlo na po těch letech
ke stěhování, tak jsem byla smutná. Ráda na tu dobu, kdy jsme tam
bydlely, vzpomínám. Měla jsem tam takový svůj svět, ve kterém jsem
si žila, byl to takový můj vnitřní svět. Nezapomenu na ty kouzelné Vánoce, mamka každé Vánoce dělala kapra, klasika…, a když přišla chvíle
na rozbalování dárků, tak to stálo za to. Přišli jsme do obýváku a tam
na nás čekala spousta kouzelných dárečků, vrhla jsem se na ně jako
utržená ze řetězu. Když jsme se sestrou vyrostly, tak jsme si vymýšlely
různé seriály a v nich jsme hrály, já jsem vždycky hrála ty zlé a záporné role, jeden náš seriál jsme se sestrou nazvaly Maska zla i dobra.
Moc mě ta moje postava a to, jak jsem ji hrála, bavila. V tom našem
seriálu jsem se oblékala do mamčiných garderob. Jako dítě jsem chtěla být květinářkou. Jednoho dne jsem si zahrála na prodavačku, před
dům jsem si dala stůl a na něj naskládala věci z domu, vypadalo to
jako bazar prodejna, a když kolem projelo auto, už už jsem byla schovaná pod tím stolem. Po těch patnácti letech jsme se museli odstěhovat, bylo mi smutno opouštět náš krásný domov v Praze, odstěhovali
jsme se do Ledče nad Sázavou na Vysočinu. Když ještě zavzpomínám
na Prahu, tak si pamatuji, že jsem chodila na zahradnickou školu, ale

kvůli stěhování jsem ji nedodělala. Pak jsem dojížděla do Třeště na
jinou školu, taky na obor zahradnictví, ale dlouho jsem tam nepobyla…
Vyloučili mě, protože jsem do školy nechodila, zatímco ostatní moje
spolužačky pracovaly na záhoně nebo ve skleníku… V Třešti jsem byla
na internátě a pamatuji si, že jsem tam přijela, a nechtělo se mi jít do
školy ani do jídelny na jídlo, tak jsem hrála a simulovala, jak mi není
dobře, doktorka mě poslala domu. To pro mě bylo přímo úchvatné… Ani
tuhle školu v Třešti jsem nedodělala, je to škoda, ale kdybych teď měla
začít znovu chodit do školy, tak bych přemýšlela nad tím, jak ze sebe
nedělat šaška a naplno se věnovat učení.
S Fokusem Vysočina jsem začala spolupracovat od roku 2008. Do Fokusu chodím ráda, protože to tu na mě není tak náročné jako chodit do
školy nebo pracovat na otevřeném trhu. Bavilo mě jezdit na výlety a
pobyty, setkávat se s kamarády.
Fokus Vysočina mi nabídl před rokem a půl možnost využít službu chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě, tak jsem zažila obrovskou změnu…
Nikdy jsem nebydlela sama, vždycky jsem bydlela s mamkou a sestrou,
teď už bydlím asi rok a půl sama v tomhle bydlení a to, čeho si na
tom vážím, je klid, jaký jsem potřebovala, a jsem za to ráda, že zvládnu
bydlet sama.
Často chodím do Fokusu do sociálně terapeutické dílny, kde něco vyrábíme, a každý pátek chodím uklízet nahoru do rukodělné dílny, jsem ráda
za to, že mám aspoň pořádnou činnost... Konec

Jmenuji se Ilona a bydlím v Chotěboři. Do svých 17 let jsem byla docela
obyčejná, možná trochu nemluvná dívka. Ve škole jsem se ani nezapojovala do kolektivu.
Od svých 18 let jsem byla, jako by mne někdo očaroval. Změnila jsem
se v dívku se svými názory, ideály, i když byly hloupé a nerozumné. Když
jsem je tlumočila svým rodičům, setkala jsem se s opačnou reakcí, než
byly moje úvahy a náhledy na život.
Dívala jsem se na svět i na život svýma naivníma očima a nic mi nepřipadalo složité a těžké. Došlo to tak daleko, že jsem odešla z domova.
A když jsem narazila na překážky, se kterými člověk jako já ani v nejmenším nepočítal, začala jsem uvažovat, kdo měl vlastně pravdu.
Ale přece bych se při prvních zklamáních a nezdarech nevzdávala, říkala
jsem si, příště si dám pozor a bude to lepší. Ale potom, když se to na mě
valilo ze všech stran a zklamání mě provázelo místo štěstí, začala jsem
myslet na návrat k rodičům.
Měla jsem však strach a obavy z reakce rodičů, které jsem v té době
vůbec nepotřebovala. Nedostatečný spánek, nesprávná životospráva,
špatné vztahy v rodině, zklamání a bolest mě dovedly až do psychiatrické léčebny.
Všechny tyto uvedené stavy vedou i jiné lidi k psychickým depresím,

Šťastný poutník

KORÁB

Zdeněk Baloun

O setkání s Fokusem Vysočina vystihuji

které se v začátku dají léčit ambulantně. Když se dostanou do pokročilejšího stádia (jako můj případ) je nutná hospitalizace v psychiatrické
léčebně. Ta může trvat měsíce i roky. Záleží na spolupráci pacienta s lékaři a zejména na chuti pacienta do života.
Ztracenou naději mu mohou dodat blízcí, příbuzní a přátelé. Tím, že se
zajímají nejen o zdravotní stav a stav jeho konta (má-li důchod), ale
pomohou mu určitě tím, že ho navštěvují a v rámci možností, po dohodě
s lékaři, berou pacienta i na dovolenky.
Na závěr bych napsala asi toto: Nikdy bych nepřála nikomu, aby prožil
sám na vlastní kůži to, co já do svých 22 let. Jenom bych chtěla všem
lidem vzkázat, aby si tento článek pozorně přečetli. Nikdo si psychické
problémy nevymýšlí, ani je nehraje. Je to nemoc jako každá jiná, u které
je nutná hospitalizace.
Mrzí mě a bylo mi smutno ještě víc, když se po návratu z psychiatrické
léčebny pro mě uzavřely dveře k bývalým kamarádům a kamarádkám.
Byla jsem pro ně nenormální, cizí holka, jedním slovem blázen.
Jsem vděčná svým rodičům, kteří mi byli opravdovou oporou v těch
nejtěžších chvílích a stáli při mně. Snažili se mě znovu zapojit do normálního života. Moc jim za to děkuji. Mrzí mě názory některých lidí, kteří se
mi smáli nebo se už se mnou nebavili.

své pocity v druhé části básně, kde je už po, bouři...
Jsem člověk - v životě svém jen poutníkem,
jdu světem, a možná vím i za čím,
o cestě neradím se s psychologem, právníkem,
od života beru, na co mám a stačím.
I prohry od něj beru vždy jen s povděkem,
vždyť ke štěstí člověk nemusí být bohat.
Štěstí je být a zůstat vždy jen člověkem.
Nevím, jak vy - já nemám už co dodat.

Milan Sochora (www.milan.xf.cz)
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VICHŘICE ŠÍLENSTVÍ ZUŘÍ,
OCEÁNEM BEZ NADĚJE,
JÁ KAPITÁN KORÁBU JSEM.
V MARNÉM BOJI O HOLOŽITÍ,
PADÁM SMRTI DO NÁRUČE,
TU ZŘÍM, ŽE KORÁB MŮJ
PO CELOU DOBU V BEZVĚTŘÍ BYL …

Příběh o příběhu
Tenhle příběh začal před pár lety v jedné malé vsi nedaleko Havlíčkova
Brodu, v Petrkově. V nemocnici v Brodě jsem se narodil na počátku
osmdesátých let dvacátého století šestého dubna ve dvě hodiny a čtyřicet minut, poté jsem žil v Petrkově. A človíček začal vnímat své okolí
až o něco déle, asi pár let před školou.
Ale ještě předtím ve školce jsem zjišťoval, že to není zas až tak dobré,
jak se zdálo. Človíček měl problém s nemocí, která se nazývala epilepsie, a musel brát prášky, nebylo to ono. Někdy v té době se mu rozvedli
rodiče. Otec mu kdysi řekl, že se bude stěhovat pryč, a tak človíček
místo klidného dětství měl problém sám se sebou a napadaly ho různé
myšlenky místo toho, aby si užíval dětství.
Poté, co se dostal do školy, byl sám a toulal se, protoulal se školou až
do určitého věku, kdy měl problém se spolužáky, se kterými se pral a
tak se propral základní školou až do jejího ukončení v roce devadesátém
pátém století dvacátého. Nato byl přijat na učební obor Zahradník do
Kutné Hory.
V Kutné Hoře jsem proplouval jakž takž, v té době jsem se přátelil jen
s několika málo lidmi, a i když jsem se s nimi spřátelil, tak jsem měl
problémy komunikovat s nimi, proto jsem spíš bloudil sám v sobě, než
abych žil.
Poté jsem chtěl nastoupit na další školu, jenže tam jsem byl jen chvíli,

Petr Směšný

protože jsem měl v té době problémy doma, ve škole a také se s někým
trochu více spřátelit.
Tak jsem se nakonec dostal do nemocnice, kde jsem byl dva měsíce, za
které jsem neskutečně přibral na váze, a lékaři mi zjistili schizofrenii.
Po pobytu v nemocnici jsem strávil asi půl roku doma a nato jsem navštívil občanské sdružení Fokus Vysočina, kde jsem nakonec strávil asi
osm let. Osm let, která byla mnohdy různá den ode dne, kdy se měnilo
vše od pozitiv po negativa. V té době jsem začal číst knihy a psát poezii.
Předtím jsem ještě kolik let fotil, ale jen pro sebe. Pak mi jednou vyšel
almanach, také jsem zkoušel opakovaně nástavbové studium. V práci
jsem měl problém s člověkem, který tam byl jako vedoucí. Řekl mi, že
nejsem žádný Seifert – to řekl o mé poezii a psaní, k focení mi řekl, že
má daleko lepší fotky než já a že má úplně obyčejný fotoaparát. Řekl
jsem si, že by s tím chtělo něco udělat a odejít, ale nevěděl jsem co.
Nakonec náhodou ve Fokusu vytvořili agenturu pro lidi, kteří měli zájem
o práci na pracovním trhu. A tak jsem tam zašel, trvalo to asi půl roku
a našli mi práci v zahradnictví, kde nyní kromě období zimy pracuji.

NO, TAK CO, ZAŠIJU PLACHTY.
KORMIDLO OPRAVÍM,
PRST NASLINÍM A NA VÍTR
ZAPÍSKÁM A POPLUJI DÁL
JAK BLUDNÝ HOLANĎAN.

A kdybych to shrnul: Kdyby nebylo toho, že jsem byl ve Fokusu, tak
jsem asi nenašel práci, kterou nyní mám. I když za tu dobu byla určitá
negativa, ale občas i pozitiva, tak mohu říct, že asi mělo cenu tam být.

autor obrazu: Milan Sochora
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Také se někdy sami sebe ptáte, jak žít co nejlépe?

Někdy je skutečně zle…

Smysl života

Proč sebevražda?

Zdenda Hláška

Mnoho lidí pátralo po smyslu života, proč vlastně žít. Mnoho lidí se ale
zrnka smyslu nedopátralo. Proto si každý hledal náhražky, někdo hledal
smysl života v pomíjivých věcech jako peníze nebo vysoký životní standart, úspěch či moc. Nutno přiznat, že jsem i já patřil k takovým lidem,
peníze jsem si uměl vydělat, pracoval jsem nejdřív na preferovaném
pracovišti, díky čemuž jsem měl i relativní možnost cestovat. V době,
kdy moji spolužáci končili vysokou školu, jsem byl dobře zajištěný - měl
jsem svůj byt, auto a tak vysoký plat, že se o něm mým spolužákům
mohlo jenom zdát. Život ale není jen o přežívání, byť i ve zlaté kleci.
Dlužno podotknout, že jsem se smyslem nezabýval, přestože jsem byl
dosti sečtělý.
K mému duchovnímu „osvícení“ došlo na místě, kde by to seriozní člověk nejméně čekal, a sice na protialkoholním léčení. Původně jsem se
tam přihlásil proto, abych měl polehčující okolnost u soudu; způsobil
jsem totiž v „opivněném“ stavu dopravní nehodu, naštěstí bez následků.
Léčbou se nebudu zabývat, ale tam jsem o sobě zjistil, že mám nadání
pomáhat lidem. Po léčbě jsem šel na zasedání místního Klubu lidí usilujících o střízlivost a od roku 1986 jsem dělal v klubu předsedu. Šel jsem
si za svojí vizí, kterou stále uplatňuji. On je rozdíl někam chodit, a někam
chodit rád. Díky tomu náš klub přežil krizi, která zničila hodně klubů,
a stal se jedním z nejlepších klubů v celém tehdejším Československu.
Před listopadem 1989 tu byla poměrně dobrá síť AT poraden, záchytek,
a možností doléčování. Netvrdím, že bylo všechno „zlaté“, ale problémy
se stabilizací abstinence byly dostupnější. V roce 1987 jsem se seznámil s docentem Skálou, legendou a zakladatelem československé adiktologie (nauky o závislostech). To jsem nevěděl, že u něj budu studovat,
a že budu jedním z mála lidí, kteří si s ním budou moci tykat. Kdo měl
oprávnění si se Skálou tykat? Pouze ten, kdo pomáhal jiným závislým
a abstinoval deset let. Přesto, že jsem řádně dokončil výcvik laických
terapeutů, mohl jsem si tykat s docentem Skálou až na celostátním
srazu abstinentů v Červeném Dvoře v roce 1996. Doléčoval jsem se
pravidelně a na několika motivačních léčbách jsem se setkal i s doktorkou Javorskou, o které budu vyprávět později. K doplnění svého psychoterapeutického vzdělání jsem začal v roce 2001 dělat 5letý výcvik.
Bohužel, sice jsem se zpozdil, neboť jsem těsně před zahájením výcviku
podstoupil operaci očí. Něco jsem se naučil, což se mi hodilo při povodních v roce 2002, kdy jsem pracoval jako dobrovolník při odstraňování
škod. Mnohokrát jsem povzbuzoval jednak své spolupracovníky i oběti
povodně. Protože se práce nebojím a práce ve škodlivém prostředí mi
nevadila, tak jsem si v partě dobrovolníků získal oblibu, a také přezdívku,
kterou dodnes používám jako svůj umělecký pseudonym - Zdenda Hláška. Ale bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, tak jsem se
30. června 2004 psychicky zhroutil - tělo už nezvládlo tento zápřah. Nebýt doktorky Holendové, která mě doslova dokopala k obvodní lékařce,

LÁSKA K MOUDROSTI
Zdeněk Baloun

Nikdy se nenechme svázat a uvěznit v přísně uzavřeném kruhu takzvaně
dobrého a posvěceného, protože nic není samo o sobě tak dobré, jak to
o sobě hlásá. Vždy se nechá objevit ještě něco dokonalejšího a hlubšího
a moudřejšího, protože žádná lidská bytost není dokonalá a skrze svojí
omezenou mysl nemůže obsáhnout a poznat pravou povahu věcí a světa. Stále je co objevovat a zdokonalovat. Hranice těchto možností jsou
nekonečné a nevyčerpatelné. Pro to je šílené ustrnout jen v pravdách
Biblí, Koránů, Bhagavadgít, atd. Jsou to knihy velmi dobré, moudré
a poučné, můžeme v nich nalézt mnohé inspirace, rady a morální poučení, ale to hlavní musíme nalézt především každý sám v sobě ve svém
nejhlubším nitru za světem myšlenek času a prostoru, kde Pravda nám
je navždy nejblíž.
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asi bych už nežil. Můj stav se ale nelepšil, tak jsem byl nucen nastoupit
léčbu na psychiatrické léčebně. Nutno přiznat, že jsem se na léčbu příliš
netěšil, psychiatrie patřila mezi divadla, která jsem nehodlal o Vánocích
navštívit. Protože jsem měl pověst pacienta, který se řádně doléčuje,
byl jsem dán na oddělení 6A. Tam jsem se dověděl, že na pavilonu 10
se bude konat vánoční besídka a že by bylo dobré, abychom také na besídku něčím přispěli. Protože jsem uměl skládat básničky, rozhodl jsem
se přijít se svou troškou do mlýna. Besídka byla pěkná, a tak jsem se
seznámil s Fokusem. S paní Evou Lánskou jsme se dohodli, že budu přispívat svými verši na Dny duševního zdraví, které se každoročně konají
v Havlíčkově Brodě. Krom toho jsem si koupil starší počítač a začal se
na něm učit, abych se posunul dále. Krátce po propuštění z psychiatrické léčebny jsem dostal plný invalidní důchod, a tak jsem pracoval
na více věcech - například zařizování první výstavy lidí, kteří se léčili
se závislostí. Výstava měla úspěch, o jakém se nám ani nesnilo, proto
byla zopakována i ve Svitavách. Dnes už tato výstava patří ke kulturním
tradicím Havlíčkova Brodu.
V roce 2006 mi byl plný invalidní důchod změněn na částečný, a já si
musel hledat práci. Hodně mi pomohla doktorka Javorská, takže jsem
nastoupil jako pomocná administrativní síla do firmy A-B Jet v Havlíčkově Brodě. Protože nejsem člověk, který jen bere, snažím se i vracet.
Proto jsem pro Fokus udělal prezentaci, a když mi Danka navrhla, jestli
bych nechtěl učit klienty na počítači, souhlasil jsem. Tak jsem se stal
dobrovolníkem Fokusu, krom toho jsem pomáhal i v Domově pro seniory v Reynkově ulici. Tam jsem přišel na nápad - moje fotky se klientům
líbily, tak jsem jim je nechal. Jen ať udělají radost potřebným. Se svými
prvními klienty jsem v kontaktu stále a počítač ovládají dobře; jedna klientka byla dokonce na svém pracovišti nadprůměrná. Mimo to se stále
vzdělávám, v květnu jsem byl na kurzu pro redaktory a styk s veřejností
v Líchovech. Vybral jsem si styk s veřejností, neboť články psát umím
docela dobře, proto jsem uvítal naučit se něco nového. Získal jsem zase
nové zkušenosti, ale zapomněl jsem respektovat svoje tělo. To se mi
nevyplatilo, musel jsem zase na psychiatrii-ale vzal jsem si ponaučení.
Momentálně se učím pracovat s diářem, budu chodit do práce, inu,
budu muset nějaké aktivity zredukovat. Ale pomoc lidem, kteří to potřebují, bude stále jednou z nejvyšších priorit. Zvláště proto, že to mohu
skloubit i s doléčováním a stabilizací svého zdraví. Pouze zatím omezím
práci na svých povídkách pro knihu Kočky, kočičáci a jiné kočičiny.
Co říci na závěr? Jistě, tím, že budeme pomáhat druhým lidem, se z nás
nestanou andělé nebo rytíři svatého grálu, ale alespoň svojí osobnost
někam posuneme. Věřím tomu, že každý čin, ať už dobrý, nebo špatný
se vrátí jako bumerang k tomu, kdo jej vyslal. Mnozí se jistě diví, že budete pomáhat, ačkoli sami budete někdy pomoc potřebovat. Ale vždyť
to je smysl života, který mě naučil můj učitel, Jaroslav Skála: Někdy
musí člověk brát, aby mohl později dávat.

Dieta – to věčné prokletí ženy
Šárka Pešková

Modelky, co z nich kosti trčí,
to je to, co dnes frčí.
Já však mám plnoštíhlé tělo,
něco s tím udělat by asi chtělo.

Anonymní autorka

Bohužel u nás je mnoho lidí, kteří nechápou nemoc, zvanou deprese.
Byla jsem také taková, vždyť každý člověk je občas smutný. Byla jsem
člověk plný elánu a chuti do života, samozřejmě i mě potkávaly smutné
události v mém životě. Až jednou moje tělo řeklo dost, najednou mi bylo
smutno, i když se nic zvláštního nedělo. Ptala jsem se proč? Jednoduchá odpověď: deprese. Můj stav se začal zhoršovat, lidé okolo mne
nechápali, co se děje, z věčně rozesmáté ženské uzlíček strachu, bolesti
a nervů. Rodina se učila žít s mými problémy, bylo to dost těžké. Až
přišel stav, který jsem nezvládla.
Měla jsem tři děti, tři krásné vnučky a hodného manžela, všichni mi
moc pomáhali. Najednou jsem začala přemýšlet, proč tu jsem, vždyť
stejně jednou umřu, tak proč to prodlužovat? Snažila jsem se tu myšlenku vypudit z hlavy, ale nešlo to. Bylo mi stále hůř a hůř, nic mne

netěšilo, z ničeho jsem neměla radost. Ale bohužel jsem o tom nedokázala s nikým mluvit, takže jsem se tvářila, že je vše v pořádku. Nikdo si
nedokáže představit, jak moc je to těžké. Tři týdny jsem se připravovala
na to skončit to. Všude jsem uklidila, vše jsem si připravila. V den, kdy
jsem to chtěla udělat, byla u mne dcera s vnučkou a kamarád, nikdo nic
nepoznal. Když odešli, rozhodla jsem se. Vykoupala jsem se a připravila
se na odchod z tohoto světa. Věděla jsem, že se manžel a druhá dcera
vrátí až o půl třetí, kdy už bude po všem. Spolykala jsem velké množství
různých léků na spaní. Chtěla jsem mít už jen pokoj, jen klid. Nepovedlo
se a já jsem dnes za to moc ráda! Nebudete mi věřit, jak je složité
a těžké se podívat do očí těm blízkým, kteří vás našli, jak moc jste jim
ublížili. Nikdo si nedokáže představit, jak moc bolí deprese, i když je to
nemoc, která není vidět.

Pláč
Anonymní autorka

Já slíbila, že oči oschnou od slz…
Jen obloha se slitovala.
Tečou jí slzy a snad cítí…
Co?
Krev mého roztrhlého srdce,
slanost mých slz,
pach rozkládajícího se těla,
lepkavost rádoby podřezaných žil…
Snad pláče…
Nad čím?
Nad rozbitou nadějí,
nad očima, co smutek se v nich
usadil…
Nad tváří, co jí naivita
vzala úsměv…

Jak jen to ty holky dělají?
Asi se celý den pořádně nenají.
Ale vždyť já také ve dne už skoro nejím
jen v noci, pravda, ledničku hlady plením.
Ve fitku se potím, v tělocvičně skáču,
přesto pak nad váhou tajně pláču.
Dvě kila jsem zhubla, tři nabrala,
asi jsem někde něco zbabrala.
Dieta, cvičení, jaké to soužení!
A stejně nakonec nikdo to neocení.
A proto na závěr jedna dobrá rada:
taková, jaká jsi, měj se ráda!

autor obrazu: Milan Sochora
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O lásce, touze a naději…

Pojďme dát ještě slovo těm,
kdo se podělili o svou zkušenost s Fokusem…

Mé milované mamince

Co bych byla bez tebe

Proč, živote můj?

Šárka Pešková

Šárka Pešková

Anonymní autorka

Maminko moje milovaná,
já být malířkou,
dávno jsi ve zlatém rámu namalovaná,
ale jsem jen amatérskou básnířkou,
tak jsi mými verši opěvovaná.

Píšu ti, lásko má, od srdce pár vět.
O tom, že tě moc ráda mám,
o tom, že s tebou mě baví svět.

Život je zlý a nespravedlivý.
Život dává, ale hodně bere.
Život má sklíčka barevná,
ale i nejsmutnější chvíle.
Proč život žijem blaze
a v zápětí hned s bolestí.
Proč život žijem spoře
a rozhazujem v zápětí?
Proč neřeknem si dost
a živote už zastav se!
Proč nemůžeme zbavit se
té hrůzy, co se vkrádá?
Proč můžeme se milovat
a v zápětí to zmáhá?
Proč nemůžem být šťastní
proč za štěstí se platí?
Proč zaslepí nás zloba
a láska? Ta se ztratí…
Člověče žij a snášej mě
a zlobu v sobě zapři…
Člověče žij a snášej vše,
co k životu patří…
člověče žij…

Jak jsi krásná s těma svýma
modrýma očima poctivýma,
kol kterých jsou vrásky v úsměvu,
kéž nikdy nemáš důvod ke hněvu,
kéž tvoje láska stále svítí.
Máš ráda lidi a oni zase tebe,
kdo jiný by měl přijít do nebe,
než takový anděl, jako jsi ty,
která neznáš pojem trampoty,
ale pro každého máš vlídné slovo.
Děkuji ti, že jsi mi život dala,
žes mě (a doufám, že dobře) vychovala,
že ses žádné strasti nepoddala,
žes mi samé cenné rady dala,
zkrátka, že smím být tvou dcerou.

Když jsem s tebou,
všechno je najednou krásnější
a život zdá se hned snadnější.
Tvé polibky mají příchuť medu,
co k tobě cítím,
vyjádřit ani nedovedu.
Co bych byla bez tebe?
jenom mráček bez nebe,
jenom rybka bez vody,
jen člověk bez svobody.
Byla bych jak květina,
kterou nikdo nezalévá
a která žízní uvadá
a nemá pro koho kvést.
Byla bych jak pěšina,
po které nikdo nechodí
a ona trávou zarůstá
a nemá kam vést.

Miluji

Touha

Šárka Pešková

Anonymní autorka

Miluji tenhle náš svět,
byť by někdy drsný byl,
ale přesto se na něj mračívá
jen ten, kdo lásku nezažil.

A slovo cinká o prázdno…
dech zamrznul v čirosti skla…
Já slyšel střepy v srdeční komoře…
Tuhne touha v proudu krve…
To láska se v bahně
z kůže hledá…
a tikot hodin do ticha
tik…tak, tik…tak…tiká.

Miluji všechno, co v něm žije,
roste, kvete, běhá, létá,
kochám se tím dílem Stvořitele,
bez něj byla by s námi dávno veta.
Miluji také všechny lidi,
i když mi třeba ublížili
a nikomu nic nezávidím,
vždyť jsme tu proto, abychom žili.

Zkušenosti s Fokusem
Markéta

Dříve než začnu vyprávět své zkušenosti s Fokusem samotným, dovolím si nejprve zmínit několik předchozích let, jejichž události mě k Fokusu zvolna směrovaly.
V roce 2000 jsem zakončila studium na Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě. Co však dělat dál? Po dohodě s rodiči, kteří mi při mém
rozhodování o budoucím životě pomáhali, následovalo ještě jednoleté
pomaturitní studium na jazykové škole v Jihlavě. Učit se cizí jazyk mi
nikdy problém nedělalo, stále mi však chybělo to podstatné – zájem
a konkrétní představa o svém budoucím uplatnění.
Po ukončení studia jsem se rozhodla, že chci začít pracovat, neboť jsem
potřebovala vidět výsledky svého snažení. Mým dalším krokem byla
evidence na Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Při každé schůzce mě
však provázel strach; strach z nového prostředí a cizích lidí. Tento stav
vyústil v depresi. Po každém „neúspěšném“ hledání se mi na jednu stranu ulevilo, protože nástup do nového zaměstnání se oddálil, na druhou
stranu jsem však pociťovala nejistotu z budoucnosti a také obavu ze
zklamání rodičů a z jejich případných výčitek. Kvůli svému strachu z neznámého jsem dokonce odmítla nabízené místo, které bylo vzhledem
k mému vzdělání pro mne jako klienta vhodné a úřad práce vyškrtl mé
jméno na půl roku z evidence uchazečů o zaměstnání.
Velkou jistotu mi nedodalo ani absolvování devítiměsíční rekvalifikace
v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Zde mi moje tréma
a následující chyby několikrát přivodily mírný konflikt s nadřízenými.
Své problémy a pocity jsem svěřila psychologovi. Na jednom ze sezení
mi pověděl o sdružení Fokus Vysočina. Jeho název mi utkvěl v paměti
díky nástěnce v čekárně, čím se Fokus zabývá, jsem však nevěděla.
Vyprávění o práci v dílně, kde bude na mé problémy brán ohled, mě
zaujalo. Rozhodla jsem se tedy stát se klientem Fokusu. Při mé první
návštěvě mě provázela milá a ochotná sociální pracovnice, paní Míša
Růžičková. Zároveň mi představila i další služby, které Fokus nabízí.

Pamatuji si, že první dny v dílně jsem měla trochu obavy, že něco zkazím,
vedoucí dílny, paní Zdena Pleskačová, mě ale ujistila, že se postupně
vše potřebné naučím. Zde jsem se poprvé setkala s prací s keramickou
hlínou. Práce byla zajímavá a postupně přineslo mé snažení první výsledky. Důležitý byl pro mne i kolektiv lidí v dílně, který mi dodával pocit,
že někam patřím. Ve Fokusu jsem poznala svou současnou kamarádku
a spoustu dalších milých lidí. Pravidelné docházení mi dodalo pocit jistoty a práce pocit užitečnosti.
Fokus nabízí i volnočasové aktivity, takže jsem se několikrát zúčastnila
výletu, navštívila divadlo nebo absolvovala tzv. Job Club. Jednalo se
o kurz, jehož náplní bylo připravit klienta na případný přijímací pohovor
u zaměstnavatele v případě, že se klient uchází o zaměstnání. Lektorky
nám také poradily, jak sestavit životopis nebo nabídly odkazy na internetové zdroje pro hledání volných pracovních míst.
Přibližně třetím rokem mé práce v dílně začala při Fokusu fungovat nová
služba – Agentura pro podporované zaměstnávání. Jejím úkolem je
vyhledat pro klienta podle jeho představ vhodné zaměstnání. Rozhodla
jsem se jejích služeb využít, protože práce v dílně mě přestala uspokojovat. Cítila jsem potřebu „posunout se dál“, vyzkoušet i jinou práci
než manuální. Mou konkrétní představou bylo zaměstnání v kanceláři.
Hledání bylo úspěšné a od konce roku 2007 pracuji ve firmě PROTECT
v Humpolci. Pohybuji se v přátelském kolektivu, který mne přijal mezi
sebe. Pracuji pět dnů v týdnu na čtyři hodiny.
V současné době jsem opět navázala kontakt s Fokusem Vysočina.
Využívám pomoci sociální pracovnice, se kterou se radím o problémech v mém osobním životě. Život s duševní poruchou je náročný
a ani po mnoha letech neznám odpovědi na všechny otázky týkající se
mého zdravotního stavu. S ním souvisí i životní rozhodování, které je
nemocí ovlivněno a se kterým občas potřebuji poradit. Ráda bych také
využila některých volnočasových aktivit, které Fokus nabízí a možná
poznala nové lidi.

Má spolupráce s Fokusem
Anonymní autorka

autor fotografií na této straně: Milan Sochora

Od roku 1992 spolupracuji s Fokusem Vysočina, tehdy jsem začínala
ve středisku Havlíčkův Brod. V tu dobu jsem byla vdaná. Nemoc a nepochopení mých potíží v rodině způsobilo ztrátu sebedůvěry v běžných
činnostech v domácnosti. Chodila jsem na chráněnou dílnu. Docházka
trvala krátce, díky psychickým problémům jsem ji ukončila. Tenkrát
jsem měla velkou sílu chodit do Fokusu. Věřila jsem, že se mi zdravotní
stav upraví a vrátím se do běžného života. Využívala jsem volnočasové
programy. Byl to příjemný relax od starostí. Necítila jsem se s nemocí
sama. Zdravotní stav se časem zhoršil, byla jsem dlouhodobě v léčebně. Odešla jsem od rodiny. Po ukončení hospitalizace jsem nastoupila
do chráněného bytu v Havlíčkově Brodě. Zároveň mi ve Fokusu umožnili
zaměstnání na krátký úvazek. V roce 2004 jsem pokračovala ve službě
chráněného bydlení ve Fokusu v Pelhřimově. Zde jsem byla devět měsíců a poté jsem začala samostatně žít v pronajatém městském bytě.
Fokus mě naučil znovu se starat o sebe, učila jsem se znovu nakupovat,
vařit, zajistit domácnost. Dává mi pocit zázemí a bezpečí.

Zdroj mé lásky nosím někde v sobě,
tam, kde mi tluče srdíčko.
Naslouchej mu a vytryskne i v tobě,
každý má v sobě sluníčko.
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Máte se o koho opřít? Kdo jsou ti, co oporu nabízejí?
Příběh dobrovolnice

Milena Tomanová

„Jmenuji se Kateřina Navrátilová, je mi 19 let a bezmála tři roky se
věnuji dobrovolnické činnosti u Fokusu Vysočina v Hlinsku. K této činnosti jsem se dostala díky informačnímu letáčku, což není tak důležité.
Důležitější ovšem je, že tu ta možnost byla. Bylo mi 16 a měla jsem
nutkání udělat dobrý skutek, spoustu dobrých skutků, jak už to v tomto
věku bývá. Měla jsem v plánu dělat něco, co někomu pomůže a mně neublíží, chtěla jsem pomáhat. Díky Fokusu jsem se začlenila do programu
„Volnočasovek“ a stala se tak dobrovolníkem. Celá moje dobrovolnická
činnost spočívá v tom, že trávím kousek svého času s lidmi, kterým dělá
má společnost dobře a mně zas ta jejich. Téměř tři roky se snažím týdně
docházet na Volnočasovky, ne kvůli ostatním, ale kvůli sobě, z původního nutkání pomáhat druhým se stala radost. Radost, kterou mi přináší
každé další setkání.
I když bude teď moje docházení na Volnočasovky z různých důvodů
složitější, budu se snažit chvilku si najít a věnovat se jim i do budoucna. Není to práce, není to povinnost, je to jako najít si spoustu přátel
a nebýt už sám. Kdyby nebylo možnosti, stát se tak snadno „člověkem
dobré vůle“ nikdy bych nepoznala spoustu báječných lidí tolik pokoušených osudem a nikdy bych nevěřila, čemu všemu se člověk může od
srdce zasmát :).“ (2009)

Teprve před rokem jsem se zapojila do dobrovolnické činnosti. Jsem
důchodkyně a překvapilo mě, že se do této organizace vedle důchodců,
zaměstnaných i nezaměstnaných zapojilo více než 20 % studentů.
Vybrala jsem si domov důchodců, za jehož zdmi tráví zbytek života Ti,
pro které se stal dobrovolně i nedobrovolně domovem. Vím, že hodně
nás důchodců tvrdí, že nemá čas. Vždyť je děti a vnoučata tolik potřebují
a oni „nestíhají“.
I já svůj čas plánuji a dělím mezi rodinu a své zájmy. Přesto jsem měla
pocit, že bych měla věnovat svou pomoc těm, kteří se cítí sami a které
mohu potěšit svou přítomností.
Myslím, že se mi to daří a ty mé babičky, ke kterým docházím na mne
čekají trpělivě se spoustou otázek. Jak je tam venku? Jejich nohy jim
už neslouží, jsou odkázány na vozík a já si tím jenom uvědomuji, jakou
mám výhodu, že mohu chodit a jsem v tomto směru soběstačná.
Naslouchám jejich životním příběhům a vážím si jich i pro to, co prožili.
Lehký život to nebyl, přežít manžela, děti a zůstat vyrovnaným a spokojeným se mi zdá nad lidské síly. A ti, kteří děti mají, marně čekají na jejich návštěvu? Je těžké je potěšit. Jejich zármutek je bezbřehý a v očích
mají slzy a spoustu otázek proč, proč! Není co dát, všechno už dostali.
Citové strádání a pocit, že Vás nikdo nepotřebuje a nemá rád zkracuje
jejich život. Škoda, že si to jejich blízcí neuvědomují.
Jedna moje známá, když jsem jí řekla, že jdu do domova za cizími babičkami na návštěvu, mi řekla:“ Prosím Tě, co Tě to napadlo?“ Co na to
říct? Dám ráda a bez finanční odměny část svého volného času tomu,
kdo ho potřebuje. I když to bude jedno odpoledne v týdnu. Nebude sám!
Já pociťuji radost, uspokojení, prostě mám dobrý pocit.
Vždyť i já jednou zestárnu a budu čekat. Čekat až se otevřou dveře ....
samota je zlá.

foto: z rodinného alba Ilony Bělohlávkové

foto: z rodinného alba Ilony Bělohlávkové

Rozhovor s Martou Machovou, dobrovolnicí v Domově pro seniory Pelhřimov

Nikdy by mě nenapadlo, kolik radosti můžu rozdat

Jak se díváte na dobrovolnictví?
„Dobrovolníků a dobrovolnic není nikdy dostatek,“ toto jsou slova dobrovolníka Martina Kubáta, který byl letos oceněn Křesadlem (cenou pro
dobrovolníka roku pozn. red.) za svoji obětavou pomoc dětem v Centru
pro zdravotně postižené. Martin Kubát je mladý člověk, který dojíždí za
dětmi i poté, co se přestěhoval do města vzdáleného 40 km. Není to
chvályhodné? Dobrovolnicí je i např. studentka Jana, do domova pro
seniory v sadech dochází několikrát v týdnu. Je to nesmírně trpělivá
a citlivá slečna. Více studentů by se v domově hodilo.

René Nekuda (http://renenekuda.cz)

Proč se stát dobrovolníkem?
Mnozí z nedostatečné informovanosti o této bohulibé činnosti řeknou:
„Já bych to dělat nemohl.“ Pokaždé, když se setkám s těmito slovy,
se pousměji. Vždyť život nám přináší nejen radosti, ale i povinnosti
a starosti o stárnoucí rodiče či prarodiče a často i o postižené. A to jim
pomoc přece neodmítnete, nebo ano? NIKOLIV! Děláte vše možné i nemožné, abyste jim jejich nelehký životní úděl zpříjemnili. Pomáháte jim,
jak se dá. Pečujete o jejich pohodlí, hygienu, snažíte se jakkoliv vyhovět
a v neposlední řadě jim dělat radost v drobnostech.
Nikdo si nezaslouží mít pocit, že je nepotřebný, opuštěný, že je na obtíž.
Každý z nás zestárne. Mysleme na to, že nás potěší, když se o nás bude
někdo zajímat s úctou, pokorou a trpělivostí. Ne, není to zábava. Každé
setkání s klientem je ODMĚNA. Aspoň já to tak pokaždé vnímám jako
zpětnou vazbu.
Jak trávíte čas s klienty domova?
Stáří, ač někdy unavené životem a „popletené“, je velmi moudré díky
bohatým životním zkušenostem. Každý dobrovolník se postupem času
naučí od klientů trpělivosti naslouchat, utěšit, řešit drobné problémy.
Je zcela přirozené přijít za seniory, pohladit je, usmát se na ně, vyslechnout je, popovídat si s nimi o čemkoliv, i když mnohdy po několikáté
o tom samém, zazpívat si s nimi, zarecitovat, něco jim přečíst, prohlížet
si obrázky, vyzvat je, aby sami vzpomínali a vyprávěli, oloupat jim ovoce
a nachystat na talířek, nalít pití nebo umýt hrneček apod. Od jara do
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zimy lze klienty s vědomím sester doprovázet i na vozíčku na terasy
nebo na procházku v sadech. Toto vše zvládne většina z nás.
Znáte seniory v domově, co myslíte, že jim dělá radost?
Při této příležitosti vyslovím prosbu. Obyvatelé domova jsou nesmírně
vděčni, kdykoliv mezi ně zavítají děti. Akcí velkých i malých je během
roku nemálo, ale seniory by potěšilo častější setkávání s dětmi z mateřských školek nebo s menšími školáky. Stačí pár básniček, písniček, taneček. Senioři si rádi pobrukují, někteří pěkně a s chutí zpívají i tančí!
Staří a děti mají k sobě velmi blízko. Senioři nekritizují, naopak jsou za
každé setkání velmi vděčni a na jejich vráščitých tvářích jsou rozlité
úsměvy štěstí.
Co vám dobrovolnictví přináší?
Dobrovolnictví mi přináší radost, klid a spokojenost. Přehodnocuji své
životní priority. Stačí půlhodinové setkání s některou z mých „kamarádek“ a odcházím naplněna klidem v srdci s pocitem, že nám spolu bylo
příjemně. Do domova docházím například za 96letou paní, křehoučkou
bytůstkou, pociťuji sílu jejího objetí. Vyprovází mne pokaždé, pokud jí
zdraví slouží, mezi dveře se slovy: „Dušinko, přijďte zase!“ a mává mi.
Jakou odměnu bych si mohla přát více? Pochopitelně takový vzájemný
vztah potřebuje někdy trochu času.

Nikdy by mě nenapadlo, kolik radosti můžu rozdat (a dostat) při pravidelných schůzkách s člověkem, kterého prakticky vůbec neznám. Díky
dobrovolnictví ve Fokusu jsem poznal jeden silný životní příběh. A skrze
naše setkávání došlo ke vzájemnému obohacení, na které jen tak nezapomenu. Bylo to totiž období, kdy lidské porozumění mělo větší váhu
než – v té době pro mě tak důležité – hraní počítačových her.
Díky za to!

foto: z rodinného alba Ilony Bělohlávkové

Co byste vzkázala čtenářům?
Chtěla bych končit prosbou k vám. Zkuste to a obětujte, v této uspěchané době, hodinu v týdnu návštěvě klientů v domově nebo i jinde.
Věnujte se někomu, kdo na Vás bude čekat a s úsměvem se s Vámi
loučit. Zapomenete v tu chvíli na starosti, věřte mi. Pomozte rozšířit
řady dobrovolníků. I my všichni stárneme! A prosím, neodmítejte pomoc potřebným. Vše se vrátí.
Děkujeme za rozhovor!
Děkuji vám a přeji dobré zdraví a životní pohodu.
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A nakonec trochu úsměvu…
Ztráty a nálezy
René Nekuda

Popravdě vůbec nevím, jak je to možné, ale vždy, když něco hledám,
nenacházím to. Někdy mám obrovský pocit, že celý můj život je rozdělen do dvou etap – hledání a nacházení (přitom ta druhá polovička je
o dost menší).
Bohužel znám příčinu – je to moje matka. Trpí totiž chorobným nutkáním
uklízecím a já, jakožto správný adolescent mám trochu jiné představy
o pořádku.
„Mami, kde mám ponožky?“ ptám se pravidelně každý měsíc, co změní
svoje stanoviště.
„No, přece ve skříni pod spodním prádlem,“ prohodí od plotny, kde se
právě dusí oškubané kuře.
„Jo,“ vyhrknu uspokojením, které trvá obvykle deset vteřin. Pak totiž
zjistím, že ani neznám konečnou stanici spodního prádla.
„Ty si ze mě snad děláš srandu?!“ zazní obvyklá odpověď. Potom se
zvedne (pokud nestojí) a kýžený předmět mi vlastnoručně donese. Tím
celá akce končí a vše se vrátí do starých kolejí.
Ovšem existují i případy, kdy se zjistí, že ani jeden člen rodiny neví, kde
se hledaná věc nachází. Potom nastane situace podobná té, která se
udála před necelým půlrokem.
Byl čtvrtek odpoledne a já jsem se bez vážné příčiny rozhodl, že si připravím svoji seminární práci i s deskami k zítřejšímu odevzdání. Pěkně jsem vše zabalil do igelitu, aby se hýčkanému pokladu nic nestalo,
a šikovně jsem balíček uložil do kuchyně na jídelní stůl, abych na něj
ráno nezapomněl. Poté přišlo na řadu radostné večerní skotačení se
spolužáky. To se nějak protáhlo, což mělo za následek velmi rychlý
a tvrdý spánek, během něhož se měly ztratit všechny důkazy o něčem
tak bezvýznamném, jako je seminární práce.
Ráno vše proběhlo v rámci norem Evropské unie – čištění zubů s bělící
pastou, ranní sprcha vlažnou vodou a snídaně dle doporučení České
pediatrické společnosti měla jako hlavní chod jogurt. Prostě vše bylo
tak, jak se na normálního Čecha sluší a patří. Jen záznam o odevzdání
seminárky stále chyběl.
Už se vchodové dveře naší bytovky úplně zavřely, když to na mě přišlo.
„Kde, ksakru, je ta seminárka?“ ptala se jedna část mého Já té druhé,
méně zodpovědné.
„No, přece v kuchyni na stole!“ zněla odpověď.
I vydal jsem se svěžím ranním krokem zpět do schodů, abych našel to,
co tam nakonec nebylo.
Panika. Časová tíseň (za 22 minut začínalo vyučování). Nervy na dranc.
Celý měsíc snažení, zjišťování informací, opisování z internetu a vztekání se nad něčím tak potřebným, jako je seminární práce v maturitním
ročníku, je v čudu!
„Co teď budu dělat?! Nyní už mi pomůže pouze matka,“ navrhl jsem
jednoduše skvělý plán a ihned jsem se chopil jeho uskutečnění.
„Hele, mami, kde je ta seminárka?“
„Jaká?“ ozvalo se z telefonu.
„No, přece ta, která ležela na kuchyňském stole. Dával jsem ji tam včera
večer,“ zachroptím do mobilu.

hodila. Jinak se zeptej Okoly (to je přezdívka mé sestry), ta včera brala
nějaké papíry.“
„Hm, díky,“ zavěsím a zabořím se do odpadkového koše.
Náš pes zmateně pobíhá po pokoji, olizuje mě, skáče radostí a dělá jiné
skotačiny (asi v domnění, že dostane něco dobrého k snědku).
„Dej pokoj, Edáku! Radši mi najdi seminárku,“ okřiknu ho.
V koši nic zajímavého nebylo. Jediným mým úlovkem se stala slupka od
banánu na nose. Když to spatřil pes, konečně pochopil, že skutečně nic
nebude, stáhl ocas a uklidil se do svého pelíšku.
„Hele, ségra, neviděla jsi nějaké papíry včera v kuchyni na stole. Potřebuju je do školy,“ nažhavil jsem opět mobilní vlny.
„Ups, já nevím… Ehm, … Víš, asi jsem je vyhodila… Promiň,“ vykoktala nakonec.
„To není možný! Odpaďák jsem prohledal a nic tam nebylo,“ bráním se
tvrdé realitě.
„No, já jsem včera vynášela koš,“ přiznala se.
„Díky,“ zavěsím a rychlostí nového Pendolína opouštím domov. V cestě
mi brání malé černé chlupaté stvoření, které si zrovna usmyslilo, že potřebuje poznamenat roh naší žluté bytovky.
„Tak pojď,“ upnu ho na vodítko a vyrazíme do ulic.
Jako na potvoru před pohřebištěm starých nepotřebných věcí a jídelních zbytků stojí přímý odvoz směr Skládka.
„Stůjte!“ volám přes ulici na týpky v oranžových mundúrech.
„Mám tam svůj poklad!“ dodávám, přičemž oba ztuhnou.
Bez dalšího slova vlezu do kontejneru a se zuřivostí začnu jeho obsah
vlastnoručně přehazovat ze strany na stranu. Opaření popeláři se nezmohli na jediné slůvko a to ani tehdy, kdy jeden z nich začal v ruce
třímat vodítko s cizím psem.
Za dalších deset minut celý zpocený vylezu z té nechutné díry bez jakéhokoliv uspokojivého výsledku – maximálně s drobnými šrámy a přírodním make-upem všude po těle.
„Nenašel jsem ho, ale díky pánové,“ převezmu řízení nad domácím mazlíčkem a běžíme zpátky domů.
Chlapi se rychle vzpamatovali, a jakmile jsem přešel silnici, naskákali
do kontejneru pro změnu oni a začali hledat údajný poklad. Nechal jsem
je v tom.
Eda kňučí, nechce se mu domů.
„Musíme, bobánku – už je po zvonění a já mám asi velký průšvih. Víš?“
udělám smutné oči. Pes se smiluje, můžeme tedy vyrazit.
Doma zbavím pejsánka okovů, z nouze na sebe šplíchnu trochu toaletní
vody, popadnu školní batoh a rozloučím se psem. Ten vrtí ocasem, slintá
a v očích má takovou zvláštní jiskru.
„Co to tady je?“ zaujme mě cosi bílého pod dečkou v jeho pelíšku. No,
ani se neptejte!

„O tom já nic nevím. Podívej se do koše, jestli jsem ji náhodou nevy-

Člověk má někdy pocit, že pořádek vnáší řád do každodenního života.
Ovšem tohle z vlastní zkušenosti potvrdit zcela určitě nemohu. A tuplem
ne, když bydlím s mojí uklízecí matkou a vyčůraným psem!

Meziplanetární

Šachistický

Zdeněk Baloun

Zdeněk Baloun

Viděl jsem dva lidi včera,
z Marsu, nebo Jupitera.
Pivo spolu mocně pili,
výtečně si rozuměli
chovali se k sobě vzorně,
pod stůl oba spadli svorně.

Šachista i alkoholik věc společnou mají že pohyby v jiném světě velmi dobře znají.
A nemusí spolu býti zrovna ve vztahu,
aby se občas oba octli na tahu.
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