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‚VODEM
vhodit př‚mo v internetov† kav€rně
do schr€nky za t‚mto Žčelem
zř‚zen†.

V€žen‚ čten€ři,
skončil rok 2010 a m€me tady nov…,
snad pro mnoh† z V€s lepš‚ rok
2011. Za n€š časopis, všechny, kteř‚
se na něm pod‚lej‚ V€m ze srdce
přeji předevš‚m zdrav‚ a duševn‚
pohodu. Přeji V€m, aby se V€m
dařilo v n€sleduj‚c‚ch dnech, abyste
nikdy nebyli na sv† trable sami a
abyste vždy měli radost z toho, že
r€no vych€z‚ Slunce.
Přich€z‚me k V€m s druh…m č‚slem
časopisu, kter… už konečně dostal
jm†no.
Z mnoha n€zvů, kter† jste mi
průběžně nosili zv‚tězil n€zev OČIMA
PACIENTŮ.

Tak† bych r€da zavedla rubriku
s n€zvem „Můj př‚běh“, kde by byl
vždy zveřejněn př‚běh někoho z V€s,
kdo se o něj budete cht‚t podělit
s ostatn‚mi čten€ři. Každ… z V€s je
svůj, je jin…, každ… m€ svůj př‚běh a
někter† jsou velmi siln† a zaj‚mav†.
Přeji v€m př‚jemn† chv‚le str€ven†
s druh…m č‚slem časopisu a těš‚m se
na vz€jemnou spolupr€ci a Vaše
př‚spěvky.

Radka Melicharov€
-ram-

Velmi mě potěšila Vaše reakce na
prvn‚ č‚slo a v€š z€jem do časopisu
přisp‚vat.
Př‚spěvků je opravdu mnoho a j€ se
vynasnaž‚m v časopise průběžně
všechny zveřejnit.
K pravideln…m
rubrik€m,
jako
Historick† ok†nko nebo Př‚spěvky
z Multicentra, bych r€da zařadila
rubriku
s n€zvem
„Př€n‚
a
Připom‚nky“, do kter† byste mohli
třeba i anonymně ps€t sv† podněty,
př€n‚
a
připom‚nky
k životu
v l†čebně. Co V€m chyb‚, co se v€m
l‚b‚, či naopak nel‚b‚. Tyto
připom‚nky můžete vhodit do
schr€nek, kter† m€te na oddělen‚ a
označit je n€pisem ČASOPIS nebo
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HISTORICK• ZAJ‚MAVOSTI
L•ČEBNY
Bohoslužby v kostele sv.
V€clava byly kon€ny zprvu
kanovn‚ky vyšehradsk…mi z
Prahy každou třet‚ neděli, od r.
1949 dvakr€t t…dně do jeho
zrušen‚. Kostel byl zrušen v l†tě
roku 1959. N€padn† okolnosti
zaps€ny ve 4. pamětn‚ knize
farn‚ho Žřadu v Černoučku.
Olt€řn‚ obraz sv. V€clava s
anděly (a hradem v pozad‚) od
mal‚ře Doubka byl převezen do
kostela v Ledčic‚ch a instalov€n
uprostřed jižn‚ stěny kostela;
masivn‚ olt€ř se širokou
mř‚žkou, (oboj‚) z červen†ho
mramoru, byl uložen tamže ve
skladišti .

Ustavn• kaple Svatƒ Rodiny (u
průjezdu)
Byla vysvěcena roku 1773 za
hraběte Adama Františka Hartiga.
Vnitřek kaple je 8,20 m dlouh… a 4 m
širok…, s kněžištěm k v…chodu.
Pod†ln† stěny jsou z každ† (severn‚
a jižn‚) strany oživeny dvěma
pilastry; jejich hlavice nesou ř‚msu,
na kter† spoč‚v€ klenba: nad
olt€řem valen€, nad lod‚ česk€
klenba (tzv. česk€ placka).
Olt…řn• stůl a svatost…nek jsou
pěkně zhotoveny z uměl†ho
mramoru. Šed† a růžov† barvy a
drobn…mi ozdůbkami. Nad n‚m v
proh…ban†m r€mu dva obrazy na
pl€tně: Svatƒ Rodiny Svatƒho
V…clava.
Původn‚ oratorium (pro hraběc‚
rodinu, nyn‚ zazděn†) tvoř‚ balkon
na třech volutov…ch konzol€ch. Na
stěn€ch kaple jsou barokn‚ sošky 10
apoštolů.

Kostel sv. V€clava
Z€kladn‚ k€men k b…val†mu kostelu
svat†ho V€clava byl položen v roce
1915. Kostel byl vysvěcen za II.
světov† v€lky v roce 1942. Prvn‚ mši
v něm slavil dne 6. 6. 1943 sv. p.
Bohuslav Linhart, hornobeřkovick…
rod€k. Z toho kostela bylo jeho tělo
(po tragick† smrti u Nejdku 16. 5.
1949) pohřbeno dne 20. 5. 1949 na
hřbitov v Černoučku.
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Z…mek
Rok 1908

Byl zbudov€n v letech 1738 – 1756
od Adama Františka hraběte Hartiga
(dvouposchoďov€ z€meck€ budova
se z€padn‚m průčel‚m). Původn‚
zař‚zen‚ z€mku se l‚č‚ v topografick†
sb‚rce Muzea kr€lovstv‚ česk†ho
ještě v roce 1826 jako skvěl†: star…
n€bytek opl…val zlatem a stř‚brem,
stěny pokryty nejdražš‚mi koberci,
pohovky
a
židle
potažen†
nejdražš‚m damaškem. Celek byl pr…
pozoruhodnou znamenitost‚.
V parku stoj‚ p‚skovcov… n€hrobek:
žena truhlic‚ nad rakvičkou d‚těte,
velice dovedn€ pr€ce (Xaveři
Lederer scupt). Je to Antoinette
Comtesse d. Hartig, mort. 1 an 1790.
Dř‚vějš‚ z€mek, nynějš‚ kancel€řsk€
budova je z r. 1684.

Rok 1908

Socha stoj‚c‚ ženy na n€dvoř‚
l†čebny v životn‚ velikosti – překlad
francouzsk†ho n€pisu:
Zdrav„,
přin€š„š n€m žal i vzbuzuješ naděje,
jsi prvn„m ze statků i pokladem
chudoby, jsi oporou v našem
neštěst„ i pramenem našich tužeb,
vždyť bez Tebe marně jsou př„rody
rozkoše.

Rok 1914
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Stručnƒ dějiny lƒčebny a jej•
dalš• perspektivn• v‰voj
tvoř‚c‚ch čtvercov† n€dvoř‚. V
t†mže a v n€sleduj‚c‚m roce
byla zv…šena obě postrann‚
kř‚dla o jedno poschod‚ a
postavena umrlč‚ komora s
pitevnou. V roce 1895 byly
upraveny
um…v€rny
pro
nemocn†, dokončena stavba
infekčn‚ho pavilonu a zř‚zen
vlastn‚ Žstavn‚ hřbitov. V
postrann‚ch kř‚dlech z€mku
byly
um‚stěny
byty
zaměstnanců, kancel€ře, kaple,
skladiště, pr€delna, kuchyně,
d‚lny i oddělen‚ pro nemocn†. V
roce 1909 byly zakoupeny
přilehl† pozemky a zř‚zen
Žstavn‚ statek a t‚m poskytnuta
možnost
zaměstn€vat
nemocn† ve voln† př‚rodě.
Dosavadn‚ rozloha Žstavu však
nestačila, a proto v roce 1902
zakoupil
zemsk…
v…bor
pozemky soused‚c‚ na severn‚
straně se z€meck…m parkem od
Vyšehradsk† kapituly a t‚m byla
zajištěna možnost rozš‚řen‚
Žstavu, kter† se při nedostatku
m‚st pro nemocn† v ostatn‚ch
Žstavech st€valo rok od roku
nal†havějš‚.
Při st€l†m vzestupu počtu
nemocn…ch v Žstavech pro
choromysln† v vůbec bylo
patrno, že i po vybudov€n‚
Bohnick†ho
Žstavu
bude
nedostatek lůžek pro nemocn†,
a
proto
po
odborn…ch
porad€ch byl v roce 1907
stanoven stavebn‚ program k

Horn‚ Beřkovice (dř‚ve Beškovice) je
prastar€ obec maj‚c‚ pr… jm†no od
praotce Pšovanů, kter… se naz…val
Beš.
Původně zde st€vala tvrz, pak z€mek
v m‚stech dnešn‚ho zrušen†ho
pivovaru. Nov… z€mek, kde se dnes
nal†z€
Psychiatrick€
L†čebna,
postavil hrabě Adam František
Hartig v letech 1738 – 1756. Tento
z€mek n€ležel stavebn‚m slohem a
vnitřn‚mi zař‚zen‚mi k nejkr€snějš‚m
z€mkům Čech. K němu přil†haly
pomocn† a zelin€řsk† zahrady, jakož
i kr€sn… park. Na ovocnou zahradu
přil†hal les‚k, kter… byl protk€n
pěšinkami, letohr€dky a vyzdoben
pomn‚ky.
V roce 1883 koupil panstv‚ Beřkovice
statk€ř Josef Čern…, kter… prodal v
roce 1890 panstv‚ Vyšehradsk†
kapitule a z€mek zemsk†mu v…boru
kr€lovstv‚ česk†ho pro hum€nn‚
Žčely. Ihned po koupi byl z€mek
adaptov€n, zř‚zeny zde l€zně,
kuchyně, soci€ln‚ zař‚zen‚, lenn‚
m‚stnosti,
ložnice
aj.,
takže
Psychiatrick€ L†čebna v Horn‚ch
Beřkovic‚ch – dř‚ve kr€lovsk… česk…
žensk… fili€ln‚ Žstav pro choromysln†
– byla otevřena v roce 1891 a bylo
zde um‚stěno pouze 80 pacientů z
pražsk†ho Žstavu.

Původn‚ Žstav sest€val ze z€mku,
skl€daj‚c‚ho se z hlavn‚ dvoupatrov†
budovy a ze dvou př‚zemn‚ch křidel
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vybudov€n‚ samostatn†ho Žstavu v
Horn‚ch Beřkovic‚ch o 1000 lůžk€ch.
Do r. 1908 byl postaven pavilon pro
60 TBC žen, hospod€řsk† budovy s
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chl†vy, pavilon pro pracuj‚c‚
nemocn† (b…val€ kolonie), v r. 1909
l†kařsk€ vila, v r. 1911 vila pro
strojn‚ky, pavilon pro m†ně klidn†,
Žstředn‚
kotelna,
strojovna,
pr€delna, kuchyně s pek€rnou,
desinfekčn‚ stanice, pavilon pro
neklidn† a zř‚zena železničn‚ vlečka
do Žstavu. V roce 1913 zavedeno
elektrick† osvětlen‚ z vlastn‚ elektr.
centr€ly. V roce 1915 postavena
kolna na uhl‚ a započato s
budov€n‚m pavilonu pro klidn†
nemocn† a pro př‚růstky. Tyto
pavilony dokončeny v letech 1922 –
1923.
V roce 1920 byla
dokončena
v…stavba Žstavn‚ho kostela s
kl€šterem pro sestry ř€du Sv. Karla
Boromejsk†ho, kter…m bylo svěřeno
dom€c‚ hospod€řstv‚ a dozor nad
ošetřovatelskou službou. V t†mže
roce postaveny zř‚zeneck† domky,
vila pro Žředn‚ky a dokončeny nov†
adaptace obou z€meck…ch kř‚del, a
to kř‚dla severn‚ho na kancel€ře a
kř‚dla jižn‚ho na byty. V roce 1921
vybudov€ny dalš‚ domky pro
zř‚zence a v roce 1923 započato se
stavbou nov†ho infekčn‚ho pavilonu
a nov† kolny na uhl‚. Postupně, jak
byly
jednotliv†
objekty
dokončov€ny, posouvalo se těžiště
Žstavu č‚m d€le t‚m v‚ce ze z€mku
do nov† zastaven† plochy, až vznikl
dnešn‚ Žstav, jehož menš‚ č€st‚ je
původn‚ z€mek.

choromysln† v Praze a byla
doplňov€na nemocn…mi z
mateřsk†ho Žstavu a v př‚padě
přeplněn‚
Žstavu
v
Kosmonos‚ch t†ž z tohoto
Žstavu. Př‚mo mohli b…t
přij‚m€ni nemocn‚ jen zcela
v…jimečn†, a to pouze po
předchoz‚m povolen‚ ředitelstv‚
pražsk†ho Žstavu.
Jako fili€lka pražsk†ho Žstavu
byl Žstav v Horn‚ch Beřkovic‚ch
určen zpoč€tku v…hradně pro
choromysln† ženy. Teprve od r.
1908 poč‚naje, ošetřuj‚ se v
Žstavu tak† muži.
Teprve v roce 1919 byl Žstav v
Horn‚ch Beřkovic‚ch prohl€šen
za samostatn… a přidělen mu
přij‚mac‚ rajon se st€vaj‚c‚m ze
4 okresů. Roudnice n. L.,
Litoměřice, “st‚ n. L. a Teplice.
Zvl€štn‚ r€z vtiskla spr€vě a
vnitřn‚
organizaci
Žstavu
smlouva, kterou v r. 1892
zemsk… v…bor přenesl dom€c‚
hospod€řstv‚ a dozor nad
ošetřovatelskou službou na
řadov† sestry, kter† v Žstavu
působily až do roku 1920, kdy
byly
nahrazeny
civiln‚mi
sestrami. Jejich vstupem nabyl
Žstav r€z řeholn‚ch nemocnic.
Tyto sestry měly nadvl€du v
Žstavu, rozhodovaly o přij‚m€n‚
i propouštěn‚. Naproti tomu
ř€dov† sestry udržovaly vzorn…
poř€dek a př‚snou discipl‚nu.

Do roku 1919 byla l†čebna fili€ln‚m
Žstavem zemsk†ho Žstavu pro
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pak přistoupeno k postupn…m
adaptac‚m, kter† byly velmi
obt‚žn†, a kter† se prakticky
prov€d‚ až do dnešn‚ doby.

Stinnou str€nkou byla z€vislost
Žstavu v Horn‚ch Beřkovic‚ch na
pražsk†m Žstavu. Jako fili€ln‚ Žstav
musel přij‚mat nemocn† z pražsk†ho
Žstavu, což byly většinou nemocn‚
trp‚c‚
chronick…mi
duševn‚mi
chorobami, asoci€ln‚, nečist‚, kteř‚
nemohli ani v nejsnaživějš‚ch
l†kař‚ch vzbudit vědeck… z€jem.

Po odchodu Němců byla
budova z€mku Žplně vyklizena
a uvažovalo se o jej‚m zbořen‚.
Nedošlo k tomu, jednak pro
vysok… finančn‚ n€klad – asi 7
milionů Kč – jednak pro
nesouhlas pam€tkov†ho Žřadu.
Z€mek byl ponech€n pr€zdn… a
zvolna ch€tral. Nemocn‚ byli
soustředěni na pavilonech 1 –
7,
kter†
byly
postupně
opravov€ny. Vybaven‚ všech
těchto oddělen‚ bylo však velmi
zastaral†, oddělen‚ neměla
dostatek hygienick…ch zař‚zen‚
pro nemocn†, natož pak pro
person€l. Přesto se l†čebn€
p†če postupn† zlepšovala.

V…stavbou nov…ch d‚len v roce 1933
vešker€ v…stavba l†čebny skončila a
v t†to podobě zůstala l†čebna až do
r. 1945.
V lednu 1944 byla l†čebna zabr€na
německou arm€dou pro Žčely
reservn‚ho lazaretu a pro pacienty
byla ponech€na jen budova z€mku,
do kter† bylo st‚sněno 802 pacientů.
Postupně zabrali Němci i č€st
př‚zem‚ a I. poschod‚ z€mku, takže
pacienti byli na sebe namačk€ni,
leželi na chodb€ch a žili naprosto v
nehygienick…ch podm‚nk€ch. Strava
byla nedostačuj‚c‚ (chyběli i zcela
běžn† l†ky, terapie se osazovala
většinou na tlumen‚ neklidu,
zav‚r€n‚m do isolac‚ ,z€baly.
“mrtnost byla velk€ a hlavně na TBC
plic, denně um‚ralo i přes 10
pacientů.

V roce 1947 byl zř‚zen v
l†čebně
Žstavn‚
rozhlas,
automatick€ telefonn‚ centr€la
a telefonn‚ s‚t postupn€
rozš‚řena na všechna oddělen‚.
V roce 1950 bylo vybudov€no
nov† osvětlen‚ cest v l†čebně a
v roce 1951 zavedeno Žstředn‚
topen‚ do budovy z€mku,
administrativn‚ch a l†kařsk…ch
kancel€ř‚ v severn‚m kř‚dle
z€mku. V roce 1953 vystavěno
18 bytov…ch jednotek –
svobod€rna o 24 bytov…ch
jednotk€ch pro ubytov€n‚
zaměstnanců l†čebny. V roce

Němci opustili l†čebnu překotně ze
7. na 8. května 1945 a ponechali ji v
desol€tn‚m stavu. Před Žtokem
zničili vše, co nemohli vz‚t s sebou.
Všude bylo plno šp‚ny, z€pachu, ve
sklep‚ch se proh€něla hejna
potkanů. Za těchto okolnost‚ bylo
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1955 vybudov€ny gar€že pro
motorov€
vozidla
l†čebny
v
budov€ch
b…val†ho
Žstavn‚ho
statku. V roce 1966 provedeny
stavebn‚ Žpravy pavilonu č. 4, v roce
1958 vybudov€no sportovn‚ hřiště
pro pacienty a zř‚zeny ambulance
pro konsili€rn‚ l†kaře v severn‚m
kř‚dle z€mku (očn‚ho, gynekologa,
chirurga a otorinolaryngologa
V roce 1963 – 64 byla vybudov€na
centr€ln‚ pracovn‚ terapie adaptac‚ 3
rozlehl…ch m‚stnost‚ v př‚zem‚
jižn‚ho kř‚dla z€mku, kter† sloužily
dř‚ve jako sklep a skladiště. V roce
1963 začalo se t†ž s v…stavbou nov†
modern‚ kotelny. V V roce 1964
zavaděn centr€ln‚ rozvoz stravy
pomoc‚ 3 elektromobilů nam‚sto
nehygienick†ho rozv€žen‚ ručn‚mi
voz‚ky.

specializačn‚ho vzděl€v€n‚ v
oboru psychiatrie a letos jako
vůbec
prvn‚
psychiatrick†
l†čebně
v
ČR
nejvyšš‚
akreditace SAK pro ř‚zen‚ a
zvyšov€n‚ kvality.

Vstup do l†čebny

V roce 1891 byla pouze 2 žensk€
oddělen‚ v budově z€mku s
celkov…m počtem 80 pacientů. Proti
80 nemocn…m v roce 1891 bylo, v
roce 1908 v l†čebn† ošetřov€no již
603 osob, v roce 1944 1276 osob, v
roce 1963 2 750 osob a v roce 1965
již 3 120 osob.
V současn† době slouž‚
psychiatrick€ l†čebna jako
zdravotnick† zař‚zen‚ pro v‚ce
než pět stovek pacientů a nese
statut
st€tn‚
př‚spěvkov†
organizace
př‚mo
ř‚zen†
Ministerstvem
zdravotnictv‚
Česk† republiky. V roce 2008 j‚
byla
udělena
akreditace

Kostel sv. V€clava
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Gamblerstv•, aneb l…ska
k hazardu



dotyčn€ osoba je zaujata
myšlenkami a
představami hran‚ a
okolnost‚, kter† tuto
činnost doprov€zej‚

Koho se problƒm může t‰kat?
Shodně jako u jin…ch z€vislost‚,
i zde existuj‚ lid†, kteř‚ jsou
ohroženi v‚ce než ostatn‚.
Konkr†tně se jedn€ o
n€sleduj‚c‚ skupiny:

Př‚padů gamblerstv‚, neboli
patologick†ho hr€čstv‚, dnes přib…v€
a shodně tak přib…v€ i nov…ch forem
hazardn‚ch her. Jedn€ se o
opakovan† epizody hr€čstv‚, kter†
dominuj‚ v životě jedince na Žkor
soci€ln‚ch, rodinn…ch a materi€ln‚ch
hodnot a vedou k zadlužen‚.

1. Mlad• lidƒ: Děti a
dosp‚vaj‚c‚ podl†haj‚
z€vislosti mnohem
rychleji.
2. Muži: Jsou patologick…m
hr€čstv‚m ohroženi v‚ce,
ale z€roveň je
pozorovateln†, že
přib…v€ žen s t‚mto
probl†mem.
3. Profesion…ln• hr…či:
Profesion€ln‚ hazardn‚
hr€č je schopen na
hazardn‚ hře nějak… čas
vyděl€vat. Riziko
propadnut‚ patologick†
hr€čsk† v€šni je však u
nich značn†.
4. Nebezpečn… povol…n•:
Mezi ně lze zahrnout ta,
při kter…ch člověk
přich€z‚ do styku s
hazardn‚ hrou, a kde se
pohybuj‚ m€lo
kontrolovan…m

Kdo je to patologick‰ hr…č?
Abychom u někoho mohli hovořit o
„z€vislosti" na hazardn‚ch hr€ch, je
třeba stanovit si pro toto označen‚
jasn€ krit†ria. Jedince lze popsat
jako patologick†ho hr€če, jestliže se
u něho:


během obdob‚ nejm†ně
jednoho roku vyskytnou dvě
či v‚ce epizod hr€čstv‚



epizody pro něj nejsou
v…nosn†, ale opakuj‚ se
přesto, že narušuj‚
každodenn‚ život



jedinec popisuje siln† puzen‚
ke hře a hovoř‚ o tom, že nen‚
schopen silou vůle hře odolat
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způsobem voln† finančn‚
prostředky.
5. Hyperaktivn• děti s
poruchami pozornosti: Tyto
děti jsou v‚ce ohroženy,
překvapivě dok€ž‚ u automatu
tr€vit bez přerušen‚ mnoho
hodin.

rodiny i př€tel, osamělost. Hr€č
m€ tendenci obviňovat z
odpovědnosti za sv† neštěst•
druh†. Lituje se, propad€
depresi a beznaději.

Stadia rozvoje patologickƒho
hr…čstv•
Stadium v‰her
Patologick… hra zač‚n€ nen€padně a
nepřin€š‚ probl†my. Čast† jsou
fantazie o velk† v…hře, ke kter†
pokud dojde, cel… průběh podstatně
urychluje. Hr…č touž‚ v…hru
zopakovat, zvyšuje s…zky a hraje
častěji. Často se chlub‚, že vyhr€l, i
když to nemus‚ b…t pravda.

Riziko hr…čstv•
Jak již bylo v předchoz‚m textu
zm‚něno, patologick† hr€čstv‚
může m‚t mnoho nemil…ch
n€sledků pro život postižen†ho
jedince. Mezi rizika hazardn‚ch
her můžeme uv†st:

Stadium prohr…v…n•

o

V t†to f€zi už většinou jde o
patologick† hr€čstv‚. Postižen‰ mysl‚
hlavně na hran‚ a s hrou nedok€že
přestat. Často ji financuje z
půjčen…ch peněz. Sv† hran‚ skr…v€
před rodinou a bl‚zk…mi lidmi. Trp‚
zaměstn…n•. Hr€č m€ na svou pr€ci
č‚m d€l t‚m m†ně času a energie. V
rodině se objevuj‚ v€žn† probl†my.

o

o
o
o
o

o
o
o

Stadium zoufalstv•
V t†to f€zi již často přich€z‚ soudn•
jedn…n•, podm‚něn† nebo
nepodm‚něn† tresty, odcizen• od

rodinnƒ problƒmy
zanedb€v€n‚ pr€ce, školy
a kvalitn‚ch z€jmů
deprese, Žzkost
dluhy
osamělost
bytov† probl†my,
př‚padně bezdomovectv•
sklon k sebepoškozov€n‚
kriminalita
roste riziko probl†mů s
alkoholem a jin…mi
drogami

Řešen• problƒmu
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Je zřejm†, že pokud někdo propadl
hr€čsk† v€šni, ovlivňuje to život
nejen jeho vlastn‚, ale i lid‚ jemu
bl‚zk…ch. Důležit† je zejm†na přiznat
si problƒm a snažit se zač‚t jej řešit,
odhodl€n‚ jedince je zde z€sadn‚.
Mělo by doj‚t k Žpln†mu přerušen‚
hran‚, vyh…b€n‚ se prostřed‚, kde se
jedince zdržoval a tr€vil zde čas
hran‚m. Ve snaze zbavit se probl†mů
je t†ž zapotřeb‚ změnit sv†
zach…zen• s penězi. Měl by nad nimi
převz‚t větš‚ kontrolu např. člen vaš‚
rodiny. Z€roveň je vhodn† domluvit
se s věřiteli na postupn†m spl…cen•
dluhů. V t†to situaci dbejte na
vhodn† rozložen‚ denn‚ch aktivit,
nepřep‚nejte se. Vyčerpan‰ člověk
se špatně ovl€d€ a pr€vě
sebeovl…d…n• je zde podstatn…m
čl€nkem Žspěchu.
Terapie gamblerů
Chorobn† hr€čstv‚ m€ č‚slo diagn”zy
F63.0 podle mezi€rodn‚ klasifikace
nemoc‚. L†čba gamblerstv‚ je
n€ročn€ a dlouhodob€ stejně jako
l†čba jin…ch z€vislost‚. Je nutn€
maxim€ln‚ spolupr€ce pacienta.
Pokud na sobě hr€č rozpozn€
př‚znaky patologick†ho gemblerstv‚,
l†čba je často t‚m jedin…m, co mu
může pomoci. Prob‚h€ zpravidla
několika pararleln‚mi způsoby a
postupy, mezi kter† patř‚ např‚klad
psychoterapie, rodinn€ terapie,
n€cvik
rozhodov€n‚,
soci€ln‚ch
dovednost‚, osvojen‚ si efektivn‚ch
metod zvl€d€n‚ stresu aj. Nutn†
jsou tak† terapeutick† postupy,
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kter† se zab…vaj‚ n€vody na
kompletn‚
změnu
cel†ho
životn‚ho
stylu,
ozdraven‚
z€visl† osoby a naveden‚ ji na
nov† podněty (např‚klad snaha
přiv†st ji ke sportu a podobně).
Různ† formy psychoterapie se
kombuj‚ s medikac‚, často se
pod€vaj‚
antidepresiva.
Gambleři jsou tělesně nemocn‚
lid†, vyčerpan‚, unaven‚ a
nevyspal‚ ze st€l†ho hran‚. D€le
i psychicky
vyčerpan‚
z
neust€l†ho přem…šlen‚, jak z
bludn†ho kruhu ven, kde
sehnat pen‚ze na dalš‚ hru, jak
zaplatit dluhy a co ř‚ct
věřitelům. Jsou často vznětliv‚
až agresivn‚, podez‚rav‚ nebo
naopak apatičt‚, maj‚ velmi
často sn‚žen† sebeovl€d€n‚.
V př‚padě hodně rozvinut…ch
př‚padů gamblerstv‚ l†čba
předpokl€d€ hospitalizaci; po
skončen‚ Žstavn‚ho l†čen‚ je
nezbytn†, aby z€visl€ osoba
pravidelně
a
hlavně
dlouhodobě doch€zela na
l†čen‚ ambulantn‚.
-ram-
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NEUR•ZA
NeurŒza je duševn‚ porucha při
kter† pacient trp‚ stavy Žzkosti,
emočn‚ t‚sně a podobně, kter€
však - na rozd‚l od psych”zy neohrožuje jeho duševn‚
činnost.

Definice
V modern‚ psychologii je
neur”za přev€žně vykl€d€na
jako duševn‚ nerovnov€ha,
způsobuj‚c‚ psychick… stres
neboli duševn‚ t‚seň, nikterak
však narušuj‚c‚ schopnost
racion€ln‚ho myšlen‚ (=
psych”za). Emočn‚ t‚seň se
projevuje ve fyziologick† a
duševn‚ nerovnov€ze (fobie,
Žzkost, somatick† projevy).
Nejjednodušš‚m způsobem je
definov€na jako trvalejš‚
neschopnost přizpůsobit se
prostřed‚, změnit životn‚
n€vyky - snažit se o něco
nov†ho a neschopnost rozv‚jet
svou osobnost ve v‚ce
uspokojiv… komplexnějš‚ celek.
Sigmund Freud popisuje
neur”zu jako konflikt mezi id a
superegem.

traumatick€ch vlivů (špatn€ v…chova
- nedostatek citu, přehnan†
požadavky rodičů, nesoulad mezi
rodiči…)
Projevy neur”z: často jako zlozvyky okusov€n‚ nehtů, stereotypn‚
pohyby, tiky, grimasy, koktavost,
nočn‚ pomočov€n‚,
bruxismus(skř‚p€n‚ a cvak€n‚ zuby),
bolest hlavy, zad…
Terapie
V€žnějš‚ neur”zy se l†č‚ obvykle
jednak psychoterapi‚, jednak tak†
medikamenty.
Druhy neurŒz
Fobick† Žzkostn† poruchy:




Agorafobie
Soci€ln‚ fobie
Specifick† fobie

Ostatn‚ Žzkostn† poruchy:


Panick€ porucha - Opakovan†
z€chvaty n€hle vznikl†ho
pocitu strachu a vnitřn‚
nepohody, kter… vznik€ bez
zjevn† př‚činy. Objevuj‚ se zde
vegetativn‚ projevy hyperventilace, pocen‚, pocit
t‚hy na prsou, pocity na
omdlen‚, nevolnosti atp.



Generalizovan€ Žzkostn€
porucha
Sm‚šen€ Žzkostně depresivn‚
porucha

Př•činy neurŒz
Siln€ otřes (Žmrt‚ v rodině,
šikana, zn€silněn‚…) nebo
dlouhodob‚ působen„
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Obsedantně kompulzivn‚
porucha
Akutn‚ reakce na stres
Posttraumatick€ stresov€
porucha
Porucha přizpůsoben‚
Disociativn‚ poruchy
Somatoformn‚ poruchy:
Somatizačn‚ porucha
Hypochondrick€ porucha
Dysmorfofobie
Somatoformn‚
vegetativn‚ dysfunkce

Jin† poruchy neurotick†
poruchy:








Neurastenie
fobie - neodůvodněn…
strach
hypochondrie - terapie
placebo
ment€ln‚ anorexie odm‚t€ přijmout s€m
sebe (ženskou roli)
hysterie - citov€ labilita
se sklonem k afektům.
Žzkostn† poruchy
-ram-
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Rok 2010 v multicentru
Rok 2010 proťal pomyslnou c‚lovou
p€sku a to je nejlepš‚ čas pro jeho
bilancov€n‚. Tak† Vzděl€vac‚ a
v…cvikov†
centrum
prim€rn‚
protidrogov†
prevence
v Psychiatrick†
l†čebně
Horn‚
Beřkovice rekapituluje svou činnost
v uplynul†m roce.
Během pr€vě ukončen…ch dvan€cti
měs‚ců si cestu do multimedi€ln‚ho
centra vytvořen†ho za pomoci
Norsk†ho finančn‚ho mechanismu
našlo přes deset tis‚c n€vštěvn‚ků.
Projekt
prim€rn‚
protidrogov†
prevence (ppp) v sobě zahrnuje
specifickou a nespecifickou č€st. Ve
specifick† č€sti ještě rozlišujeme
intern‚ a extern‚ aktivity.
Nespecifick€ č€st je určena vedle
pacientů PLHoB i širok† veřejnosti a
zjednodušeně můžeme ř‚ct, že
seznamuje populaci s možnostmi
kvalitn‚ho tr€ven‚ voln†ho času bez
zneuž‚v€n‚ psychoaktivn‚ch l€tek.
V r€mci nespecifick† ppp proběhlo
13 divadeln‚ch představen‚ (Malis,
TMA divadlo, Divadlo Mazec, Sc†na,
Hynkovo hrav† divadlo, Mladivadlo
aj.), 39 koncertů (Marek Ztracen…,
Martin Maxa, Ready Kirken, Xavier
Baumaxa, Jiř‚ Schmitzer, Traband aj.)
nebo
8
uměleck…ch
v…stav
(bižuterie, fotografie, obrazy aj.).

K tomu je nutno připoč‚st tak† dva
t…dny duševn‚ho zdrav‚ (festivaly
Beřkovick† jaro a Beřkovick…
podzim) a Velikonočn‚ a Podzimn‚
v…stavu.
Tyto aktivity se současně překr…vaj‚
s extern„ specifickou ‹rovn„ ppp,
kter€ je věnovan€ poskytovatelům
ppp a odborn† i laick† veřejnosti. Do
t†to skupiny tak† patř‚ 2 vzděl€vac‚
konference, 12 semin€řů a školen‚,
setk€n‚ anonymn‚ch alkoholiků,
setk€n‚
klinick…ch
psychologů,
zased€n‚ Probačn‚ a mediačn‚
služby, n€vštěva z€stupců MZČR,
ppp pro z€kladn‚ školu a dalš‚.
Intern„ specifick€ prim€rn„ prevence
je určena pacientům PLHoB a
zahrnuje předn€šky, psychosoci€ln‚
rehabilitaci, psychoedukačn‚ skupiny
a setk€n‚ s poskytovateli n€sledn†
p†če z řad neziskov…ch organizac‚
(White Light, Betel, Dol†čovac‚
centrum Děč‚n, Focus ad.). Jej‚
souč€st‚ je i možnost aktivn‚ Žčasti
pacientů na muzikoterapii a
dramaterapii.
Tak† na rok 2011 připravuje
multicentrum pestrou paletu aktivit
a projektů, na kter† všechny srdečně
zve.

VaDa
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Fotky z akc•

Baumaxa

Poh…dkov‰ rivajvl
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JAK JSEM SE STAL TRENŽREM

Psal se rok 1998 - leden. Pr€vě
jsem se probudil do n† moc
pěkn†ho počas‚, když tu kdosi
zvon‚. J€, ještě unaven z dlouh†
noci - po siln†m tahu, kter… se
t€hl už sedm měs‚ců, vytržen ze
sv†ho sněn‚ a opojen‚ šel jsem
otevř‚t.
Za dveřmi st€l můj dobr…
kamar€d, se kter…m jsme si
ř‚kali br€chov†. Vpadl do bytu
jako neř‚zen€ střela a začal na
mě chrlit, že mě nenech€ jen se
v€let a že j€ neskonč‚m jako
nějak… prašiv… pes.
H€zel po mě věci a křičel, ať se
okamžitě obleču a jdu s n‚m, že
mi mus‚ něco uk€zat. Připadala
jsem si jako ve snu a nevěřil
sv…m ještě ospal…m oč‚m.
Když jsem se konečně obl†kl,
tak jsme vyrazili směrem ke
kostelu, kde je mimochodem
tak† fotbalov† hřiště. Ale to mě
v tu chv‚li vůbec nenapadlo.
Myslel jsem, že jdeme do
kostela,
proto
jsem
se
v polovině cesty zastavil a
řekl:“Br€ško, p€n Bůh mi
nepomůže, už jsem ho o to
ž€dal a nic.“ Br€ška se na mě
otočil a řekl: „ P€n Bůh ne, ale
j€ se o to pokus‚m, nemůžeš
v tom takhle pokračovat.“
Bylo v€žně dost oškliv† počas‚ a
j€ jsem nebyl schopen ž€dn†ho
odporu. Konečně jsme došli na
hřiště, kde na mě čekalo
opravdu velik† překvapen‚.

St€lo tam šestn€ct dět‚, kter†
pozorně naslouchaly, co jim br€ška
ř‚k€. Když se bl‚žil konec, tak se na
mě všichni pod‚vali a řekli: „Tak my
V€s teda bereme, tren†re!“
Po těchto slovech jsem d†le v kabině
nevydržel, protože mi do oč‚ vhrkly
slzy, slzy štěst‚ a dojet‚. V tu chv‚li
jsem v sobě poc‚til touhu ž‚t d€l.
Najednou jsem věděl, že mě na
tomhle světě ještě někdo potřebuje.
J€, zklaman… životem a l€skou, po
rozpadl†m manželstv‚, konečně
jsem ožil.
Začala kr€sn€ †ra m†ho života.
Zač€tky byly opravdu těžk†. Byl jsem
na ty prcky s€m, takže všechny
organizačn‚ starosti spadly na mou
hlavu. Nebylo to jednoduch†, ale
když se chce, jde Žplně vše.
Začaly prvn‚ z€pasy a my jako
nov€ček ligy jsme si vyb‚rali
nov€čkovskou daň, kdy jsme si
z každ†ho z€pasu odv€želi nemal†
prohry. Ale fotbal je n€dhern€
společensk€ hra, kde v‚těz‚ t…mov…
duch a hlavně parta. Takže dalš‚ l†ta
jsme hr€li na dobr† Žrovni a mě se
časem splnil sen o postupu do vyšš‚
soutěže.
Na tyto roky moc r€d vzpom‚n€m a
r€d bych je vr€til.
Chci V€m jen ř‚ct: „Važte si těch,
kteř‚ V€m chtěj‚ pomoci a pomohli!“
D‚ky br€ško! Nezapomenu!

Pepa (odd. 2)
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DUŠE
Dneska již od r€na,

nechci už v‚c ,

pr€zdno v duši m€m,

za ciz‚ho bojovat.

všude sam€ šp‚na ,
kam se pod‚v€m.

Psan‚m t‚mto zase,
uvolňuji myšlenky,

Prom‚t€m si život,

nem€ přece cenu,

dnes jsou dušičky,

myslet na plenky.

chv‚lemi mě mraz‚,
život celičk….

Samotu,ticho a klid,
pro sebe teď sh€n‚m,

Jak tu p‚šu v rohu,

věcem,kter† přijdou,

od všech věc‚ oproštěn,

stejně nezabr€n‚m.

povinnost‚ nem€m mnoho,
c‚t‚m se opuštěn.

T‚m,že něco konč‚,
nov† zač‚n€,

Opuštěn a trochu sklesl…,

mus‚m si tak přiznat,

ale přesto pos‚len,

nejsem hrdina.

nepředěl€m přece vesm‚r,

(František, odd. 15)

vn‚m€m už zas každ… den.

Nejsem tělo bez duše,
m€m si za č‚m st€t,
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Hřbitovn• p•seň
Prš‚,
do rakve tak štěrbinou zat†k€
Prš‚,
tělo v n‚ se hnilobou rozt†k€
Na jeho těle
si červ‚ci ping-pong hraj‚
po každ†m setu
pak do p”rů zal†zaj‚
Ty sportovn‚ turnaje
každ… červ‚k r€d hraje
a přitom mu jedno je
zda vyhraje, či prohraje

Ty tanečn‚ kreace
však nejsou ž€dn€ legrace
červ‚ci pak potřebuj‚
dva měs‚ce vakace
Dva měs‚ce vakac‚
za každ†ho počas‚
to když prš‚ nebo sněž‚
čekaj až se vyčas‚
Mrtvoly maj přitom jasno
už nechtěj b…t dotac‚
aby s červy vyjebaly
daj se pohřb‚t kremac‚.

Ach hřbitove, hřbitove
ty zahrado zelen€
v‚š proč maj‚ mrtvoly
tak studen€ kolena

(Milan, odd. 15)

Studen€ kolena
červi jim zadek žerou
proč se ty mrtvoly
na to nevy…rou
Věřte, že by chtěly
jenže už to nejde
červ‚ci se l€duj‚
co se do nich vejde
Mrtvoly si nař‚kaj‚
my nejsme ž€dn€ nadace
aby se tu poř€daly
takov†hle trachtace
Ach červ‚ci, červ‚ci
vy dobr† časy m€te
když ve středn‚m oušku
diskot†ky poř€d€te
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JEŠTĚ JSEM TO NEVZDAL
Vše, co jsem měl, tak jsem vzdal,
Vždycky jsem se jenom sm€l.
Teď už v duši pr€zdno m€m
A sm€t se už nehodl€m.
Proč to takhle mus‚ b…t,
Proč se mi už nechce ž‚t.
To byly slova m†,
Když jsem tu byl poprv†.
Snaž‚m se na to nemyslet,
Nech€v€m si z€ležet.
Teď už se chci sm€ti d€l,
život svůj jsem neprohr€l.
Takhle už to mus‚ b…t,
Už se mi chce zase ž‚t.
To, co teďka v hlavě m€m,
Je, že vzd€t se nehodl€m.
Teď už se chci jenom sm€t,
Na sv…ch noh€ch jenom st€t.
Vše, co jsem měl, tak jsem vzdal,
Vždycky jsem se jenom sm€l.
Teď už se chci sm€ti d€l,
život svůj jsem neprohr€l.
Takhle už to mus‚ b…t,
Už se mi chce zase ž‚t.
To, co teďka v hlavě m€m,
Je, že vzd€t se nehodl€m.
Teď už se chci jenom sm€t,
Na sv…ch noh€ch jenom st€t.
To, co V€m chci poradit,
Snažte se šťastn‚ b…t.
(David, odd. 15)
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Poutn•k
Zůstal s€m a světem bloudil,
slunečn‚m větrem nechal se hn€t,
na kř‚dlech snů hledal sv† štěst‚,

na dům, kde l€sku by chtěl opět
zpět,
život je však už jen zvadl… květ.
M‚jel stalet‚ zaklet€ kolem n€s,

a st€le se d‚val jen ke hvězd€m.
Snem poutn‚ků je proj‚t svět,
v poledn‚m ž€ru tam a zpět,
v h€ji pozn€n‚ s b‚l…mi pt€ky pět,
toulat se po Ml†čn† dr€ze pln†
hvězd.
Nočn‚m tichem nad městem se
proletět,

M‚jel stalet‚ zaklet€ někdy i v n€s.
M‚jel Anděla na špinav†m kole,
M‚jel nemocn† děti v Motole,
M‚jel radost a pl€č,
M‚jel samotu a chtěl by b…t opět
rv€č
J. P. 2010
(odd. 15)

nad lampami v oparu se zahledět,
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Kř•žov‰ Kr…l
Mil‚ čten€ři, př€tel† př‚rody a
myslivosti. V tomto př‚běhu bych
V€s chtěl opět pozvat do kr€sn…ch
z€kout‚ Malečova u “st‚ nad Labem
a podělit se o můj dalš‚ z€žitek. I
přes nedostatek potravy se u n€s
čern† zvěři (divok…m prasatům)
velice dařilo. Po sklizni se k n€m
stahovala až z pol‚ z Litoměřicka. O
prasatech se toho mezi laiky moc
nev‚ .
Např‚klad to, že V€s jen tak
nenapadnou. Může se to st€t , když
m€ bachyně mlad† a c‚t‚ se b…t
v bezprostředn‚m ohrožen‚, nebo
jde-li o postřelen†ho nebo jinak
zraněn†ho jedince.
Překvapuj‚c‚ je i to, že zdrav‚ jedinci
dok€ž‚ za noc uj‚t až 50 km. Jinak
jsou prasata plach€ a jen m€lokdy se
s nimi v lese setk€te. O setk€n‚
s nimi se vypr€v‚ v kdejak†m
př‚běhu, ale ty jsou mnohdy jsou
zkreslen† či smyšlen†. Toho roku
bylo hojně žaludů i bukvic. Měli jsme
tak† dost zavežen…ch krmelišť ať již
j€drem dužninou či sil€ž‚ , kterou
jsme dostali od kamar€dů z Terez‚na
kteř‚ k n€m jezdili v zimě na nah€ňky
a my k nim na zaj‚ce a kachny.
Prasata se lov‚ při měs‚čku na
čekan† na krmelišt‚ch na pol‚ch
s pšenic‚, hrachem a kukuřic‚.Toho
roku jsme u n€s měli střeleno
nejv‚ce prasat za posledn‚ roky.
Bl‚žili jsme se k č‚slu 115 což

m€lokdo pamatoval. Tenkr€t n€m
zb…valo zlovit ještě dva kňoury a
jednu bachyni a jelikož se konec
roku a odlovu dospěl…ch kusů
kvapem bl‚žil nebylo na co čekat. Na
Štěp€na jsme měli každoročn‚ hon
při kter†m jsme zlovili 4 pras€tka.
Při večern‚m pov‚d€n‚ jsme se
dohodli na rann‚ čekanou.V 6 hodin
r€no jsem dorazil na Vartu kde bylo
ř‚jiště muflon‚ zvěře. Vypravil jsem
se zasněženou cestou ke star†
rozhledně na upat‚ kopce, odkud byl
kr€sn… rozhled na zasněženou
paseku a pak až k Olešnick†mu
potoku . Po pul hodině jsem zahl†dl
u potoka pohyb. Vid‚m pět kusů
daňč‚ho, byla v tom sam€ hol€
(samice daňka), radost na ně
pohledět. Zanedlouho slyš‚m sojku,
kter€ jako spr€vn… policajt hl€s‚
bl‚ž‚c‚ se nebezpeč‚. Nic se nedělo,
tak jsem vstal a po čerstvě
napadan†m prašanu začal šoulat.
Došel jsem na ochoz kter… vede
pod†l cel†ho kopce. Po cestě jsem
pozoroval okol‚ a stopy přede mnou.
Znenad€n‚ mě zaujala sněhov€
koule, kter€ se pohnula pod velik…m
smrkem pod okrajem cesty, po kter†
jsem šel. Zpod sněhu se vynořila
hlava divoč€ka a j€ zůstal st€t jako
zkoprněl…. Z ryje mu vyčuhovaly
mohutn† zuby, kter† se jen tak
nevid‚. Zam‚řil jsem za slech star†ho
kňoura a vystřelil. Ze sněhu se
vyvalila mohutn€ koule a ve mně se
rozj€salo srd‚čko. Po ošetřen‚
zvěřiny jsem šel pro kamar€da, se
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kter…m jsem měl sraz U dvou dubů.
Ten na mě už nedočkavě čekal.
Potom, co jsem mu vyl‚čil můj
z€žitek jsme šli pro Žlovek. Po cestě
jsme potkali Karla a j€ si neodpustil
připom‚nku , že potřebujeme
někoho „siln…ho a blb…ho“ na
pomoc. Kupodivu šel radostně s
n€mi.Po n€ročn† cestě k vozidlu
jsme prase naložily na voz‚k za

autem. Pot† jsme pokračovali
k hospod€ři, kter… měl obrovskou
radost z m†ho Žlovku. Kňour měl
p€r€ky
dlouh†
19,5
a
21
cm.Takov†ho kr€le čern…ch ryt‚řů
dlouho nikdo nestřelil.Vše jsme
ř€dně zapili a vzpom‚n€me na to
dodnes.

S př€n‚m Lovu Zdar se louč‚ Vašek odd.15
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Zpověď

B…seň o Lence

Byl jsem jako mal… kluk,
Pil jsem a neřekl jsem ani ťuk.

Lenko?
Tebe m€m st€le r€d,
Na důkaz l€sky nech€m Ti s”lo
hr€t.

Teď jako dospěl…, přizn€v€m,
z pit‚ muka m‚v€m.
A když mi bylo v‚ce,
Propil jsem m€lem i vlastn‚ pl‚ce.

K†ž bych tebou mohl b…t a
kupu dět‚ m‚t.

Pak jsem pil v‚c a v‚ce,
Pak přišel NEČ— hněv
A j€ z toho m€lem zbled.

Ale takhle můžu o kr€sn†m
životě jenom sn‚t.
Věř mi, j€ už nechci p‚t a o tobě
jenom sn‚t.

Pot† se stalo, co st€t se mělo,
Ztratil jsem i to, co bylo vzd€len†
m‚le
a mě najednou ub…v€ na s‚le.

Chci zlato moje s Tebou se jen
sm€t a s dětmi si hr€t.
Chci ze života radost m‚t a
zdrav… b…t.

Budu se snažit ze všech sil,
Abych už nepil.
Radši budu m‚t děti a ženu,
Než tu hnědou…….
(Jiř‚, odd.2)
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Chci, abys byla moje žena.
Když Tě l‚b€m, chutn€š jako
sladk€ pěna.
V životě jsem měl m€lo holek,
ale
Ty, Ty chutn€š jako ten
nejsladš‚ vdolek.
(Jiř‚ , odd. 2)

Z…žitek z v…noc
Tento př‚běh se odehr€l
okolo roku 1980. Vše bylo pod
sněhem a lid† se k sobě chovali
vl‚dně a slušně. Můj z€žitek z v€noc
V€m p‚ši, abyste věděli, co všechno
se může st€t.
M‚
rodiče
patřili
ke
spoř€dan…m lidem. Neholdovali
alkoholu ani cigaret€m- nebyli jejich
otroky.
J€ jsem měl sv…ch probl†mů dost.
Nedělal jsem rodičům moc radosti a
tak jsem věděl, že dostat něco pod
stromeček nebude snadn†.
Na v€noce jsem se vždy
připravoval dostatečně předem.
Vyb‚ral jsem d€rky a čokol€dov†
kolekce.
V t† době byli lid† vl‚dn‚ . V€noce
byly sv€tkem klidu a m‚ru.
V m†m př‚padě to znamenalo, aby
se člověk nad sebou zamyslel…
Když jsme šli s maminou pro
kapra, měl jsem radost. Ale z€roveň
jsem věděl, jak dopadne ta kr€sn€
ryba a to mi pak šel mr€z po z€dech.
Jednou, rodiče nebyli zrovna
doma, hr€l jsem si s kaprem, pouštěl
jsem vodu a čvachtal, jakoby mi byly
tři roky.
Pak, ani nev‚m, co mě to napadlo,
strčil jsem kapra do tašky, zamknul
dveře a běžel jsem k nedalek†mu
z€meck†mu rybn‚ku a tam jsem
kapra pustil.
S rozporupln…mi pocity jsem
šel domů a modlil jsem se, aby to
dopadlo dobře. Rodiče se vr€tili

okolo 14 hod. a t€ta si šel do
koupelny um…t ruce. Samozřejmě si
hned všiml pr€zdn† vany. J€ jsem se
strachy zamknul v pokoji. T€ta na
mě však vl‚dně promluvil a tak jsem
se přiznal, že jsem to byl j€, kdo
kapra pustil, jelikož jsem ho v tyto
n€dhern† v€nočn‚ sv€tky nechtěl
j‚st.
Naši to pochopili a tak jsme
o oněch v€noc‚ch jedli jako
vegetari€ni. Už ani nev‚m, co to
bylo. Dnes se tomu směji, ale tyto
v€noce mi uv‚zli v paměti. T€ta
s m€mou mě nad€le měli r€di. J€
věřil tomu, že Jež‚šek existuje. Pod
stromečkem bylo tolik d€rků, že
jsem z toho měl hus‚ kůži až na
nohou a my jsme si všichni
vychutnali tu nesm‚rnou kr€su
v€noc.
( Luboš, 3A)
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VELKŽ V“TĚZSTV“
V‚m už zase, co je štěst‚,

než s rukama v kl‚ně,

Mysl‚m, rozum se mi vrac‚,

někde v rohu nad€vat.

j€ netouž‚m po v‚tězstv‚,
sh€n‚m si zas pr€ci.

C‚t‚m, že už ,,rostu,, zase asi,
Možn€ , že už zač‚n€ se,

Nem€m sice ještě,

bl…skat na lepš‚ časy.

Žplně sv† zdrav‚,
nevad‚ snad př‚ště,

V tom už zase velik…m,

hlava mi zas prav‚.

c‚t‚m se zas b…ti,
um‚m už zas prohr€vat,

Činorod€ pr€ce,

do lid‚ se vc‚tit.

ta dovede kouzla,
jak m€vnut‚m proutku,

Je to pro mě v‚ce,

nemoc aby ,,sklouzla,,.

než pohovor s pan‚
psycholožkou,
umět se s€m ,,ocenit,,

Proč zas lidi za mnou,

do ml…na pak přij‚t,
nemohli by chodit,
taky se svou troškou.
proč i jako důchodce,
nemohl bych se hodit.

Zkušenosti, rozum a cit,
umět zase ,,prod€vat,,,
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Možn… motivace
Každ†mu co hrdlo r€č‚,
k chvilkov†mu blahu stač‚.
Krut€ jsou pak ta r€na,
kdy okouzl‚ Tě Žstavn‚ br€na.
Mus‚š se z toho ř€dně oklepat,
Naj‚t zase novou s‚lu.
Opři se poř€dně do těch vrat,
Vykopej tu zlatou ž‚lu.
Najdi v sebe sama v‚ru,
Dodržuj ten spr€vn… ř€d.
Zalep tu z€keřnou d‚ru,
Začni m‚t sebe a sv† bl‚zk† zase
r€d.
Najdi tu spr€vnou cestu a
spr€vn… c‚l.
Upaluj ke sv†mu městu, vem si
velk… d‚l.
V každ†m je to špatn† „J€“, co
Tě sr€ž‚ dolů,
Najdi v sobě to dobr† a be6
šťastn… domů!
Je to však n€ročn… běh na
dlouhou trať.
D€ to mnoho pr€ce a Žsil‚.
Chce to držet palečky!
(Luďa, odd. 2)
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Emoce a temperament

Emoce, pocit, snad pohnut‚,
Neschopnost napět‚ ovl€dat.
Temperament, poměr či prolnut‚,
Br€nit se, na všechno nad€vat.
Kdy duše m€ se k zemi sklon‚,
přestane br€t, vřele pož€dat.
Kdy duše m€ se l€sky chop‚,
přestane lh€t, r€ny rozd€vat.
Najde to m‚sto, kde se změn‚,
Spoj‚ se v jedno, vinu rozl€mat.

Vzrušivost, prožit‚, reagov€n‚,
Labilita, štěst‚ měnit, prod€vat.
Alexthymie-schopnost nevn‚m€n‚,
Stabilita, svou tv€ř neskr…vat.
Sebel‚tost, rezignace, rozj‚m€n‚,
Život už‚t a nejen přež‚vat.
Rozum a tělo, pocitů prož‚v€n‚,
Mohl bych dokola popisovat.
(L€ďa, odd. 9A)

O l…sce
Pod oblohou milenců budeme spolu,
jen Ty a j€.
Ty si mysl‚š, že se nezamiluješ.
Jen počkej až Slunce zapadne.
Pod hvězdnou oblohou, ten
kouzeln… pocit, tak kr€sn…,
Ten dnes Tě ovl€dne.
Můžeš mu odol€vat, můžeš se
skr…vat před m…mi polibky.
Ale ty sama v‚š, že měs‚c nepřelst‚š.
Hluboko v temnotě sv†mu srdci
podl†h€š.
Copak nev‚š,že měs‚c nepřelst‚š?

Než se naděješ, budeš v m†m
n€ruč‚!

(Martin, 9B)

Nemůžeš před n‚m ut†ct,
Pronikne Ti do srdce.
Ani před l€skou nen‚ Žniku,
až Ti něžn… v€nek upřede kouzeln†
vl€kno kol srdce,
mysli na co chceš.
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O pern•kovƒ chaloupce (tak trošku jinak)
Každ… z V€s tuto poh€dku zn€. V‚te
však, jak by dopadli Jen‚ček
s Mařenkou
v dnešn‚ době? Že ne? Tak to se
V€m to tedy pokus‚m přibl‚žit…..
Jen‚ček a Mařenka nemaj‚ zrovna
uk€zkov† dětstv‚ podle Žředn‚ků
vyrůstaj‚ v špatn† soci€ln‚ situaci,
matka-narkomanka a otec-v lochu.
Aby měli co j‚st, chod‚ Jen‚ček kr€st
a Mařenka? Ta se prod€v€!
Jednou poslala matka děti do města,
aby j‚ sehnali nějak… „to zbož‚“,
alespoň však 2 g, aby z toho něco
zbylo.
Děti se sebraly a šly za nejzn€mějš‚m
dealerem s myšlenkou, že snad by
mohl nějak… to zbož‚ m‚t. Hledaly ho
po cel†m městě, ale Fero…nikde
nebyl.
Asi po dvou hodin€ch ho konečně
našli a zeptali se, zda něco m€. Fero
na
to:“Hehe,
pod‚vejte
se
mil€nkov†, před chv‚l‚ jsem všechno
bouchnul., ale v‚m, kde se ještě d€
něco sehnat.“ Vysvětlil dětem, že
hluboko v lese bydl‚ jedna žensk€,
ř‚k€ se j‚ Stařena a ta by měla
nějakou tu z€sobu m‚t.
A tak se vydaly děti do lesa. Protože
už nebylo skoro vidět, Jen‚ček vylezl
na strom, aby se porozhl‚dl, jestli se
někde nesv‚t‚. A ono se opravdu
sv‚tilo. Mařenko, m€me štěst‚,

Stařena je asi doma, vid‚m kousek
odsud světlo. Když došly děti
k chaloupce, zaklepaly a Stařena jim
šla otevř‚t: „Co tady chcete, a kdo
jste?“
„ J€ jsem Jenda a tohle je M€ňa“,
řekl Jen‚ček ukazuj‚c na sestru.
„Pos‚l€ n€s Fero , že bys mohla něco
m‚t“ ř‚k€ Jen‚ček. „Tak pojďte d€l, to
je jasn€ věc, pr€vě jsem dovařila“
,Stařena na to. „Kolik toho chcete?“
Jen‚ček odpověděl, že asi tak 2
gramy a Stařena mu je s radost‚ za 2
litry prodala.
„Nejdř‚v V€m d€m ochutnat, abyste
věděli, co kupujete.“ To Mařenka
odm‚tla, s t‚m, že nikdy nebrala a že
to nechce. Jen‚ček byl starš‚ a
zkušenějš‚ a tak proč si nevz‚t, když
se to tu jen tak nab‚z‚?
„Co budeš cht‚t? M€m tu čist… a
nepoužit… buchny, Al‚ka anebo
brčko,“nab‚z‚ stařena. „R€d bych
buchnu, aby to mělo ř‚z.
Když Stařena odešla vedle pro
n€dob‚čko a matroš šept€ Mařenka
Jen‚čkovi:“br€cha, nebl€zni, v‚š co to
s Tebou děl€!“
„Bez
obav
s†gra,
to
ukoč‚ruju,“Jen‚ček na to.
Stařena se vr€tila, Jen‚ček si nabil
buchnu a šoupl si to do ž‚ly.
„P€€€ni, Stařeno, fakt kvalitn‚
matroš, to mus‚ bejt čist…, co?“ „To
je jasn…, když to vař‚m j€!“

27

Potom se Stařena otočila na
Mařenku:“Nechceš aspoň Marj€nku,
když seš ta M€ňa, hih ?
„Proč ne, tu si d€m, “ řekla Mařenka
a smotla brko. To si pak dali všichni
tři společně, ale nejen to. Pod
vlivem na ně přišli choutky
a…..najednou byli všichni v sobě.

R€no se Jen‚ček s Mařenkou obl†kli
a chystali se k domovu s představou,
že m€ti m€ už pěknej absť€k a bude
neskutečně vyv€dět. Už se chystali
odej‚t a najednou se rozrazily dveře,
za nima…… benga (hledali děti,
dlouho se nevracely a tak po nich
bylo vyhl€šeno mezin€rodn‚ p€tr€n‚)
a ti hned pochopili, že ten b‚lej
pr€šek na stole je vlastně Piko
(neboli Pern‚k).

Po p€r hodin€ch orgi‚, ř‚k€
Jen‚ček:“Hele, Stařeno, tady m€š tu
dvojku a my už půjdeme. Stařena
jim to však rozmluvila a přesvědčila
je, ať na noc nikam nechod‚ a
zůstanou u n‚ do r€na. Po noci pln†
v€šně všichni konečně usnuli.

Stařena za v…robu a prodej
omamn…ch l€tek šla do basy a
Jen‚ček s Mařenkou na Detox. Od t†
doby se chaloupce tam v lese, ř‚k€
Pern‚kov€ chaloupka.

(David, odd. 15)
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L…zeňskƒ postřehy
P…tečn• hl…ška
Mlad… š†f v rozpuku, narazil na
opuku,
tropil zmatek, nah€něl hrůzu,
Možn€ skonč‚ na K“NZu.
Zast€v€ jen svůj n€zor,
dejte si naň dobr… pozor!
Trocha humoru
Přifrč‚ doktor k bl€zinci a z‚r€…
Každ† kolo m€ pět šroubků, čtvrt†
však jen jeden.
Co teď?
Tu se objev‚ Joska a spust‚: „Vemte
si z každ†ho kola jeden šroubek
doktůrku!“
Doktor udiveně krout‚ hlavou a div‚
se,
že
ho
to
samotn†ho
nenapadlo….
V tom na něj ještě Joska zavol€: „To
v‚te, jsem sice bl€zen, ale ne blbej
“

Zbavit se z€keřn†ho červ‚ka, naj‚t
ten spr€vn… prostředek k jeho
vyhuben‚. Zjistit př‚činu, důsledek a
naj‚t řešen‚.
Okolo
z€mečku
se
vyj‚m€
zahr€dečka
pln€
kr€sn…ch
a
voňav…ch květů lemovan€ keř‚ky a
n€dhern…mi tŽjemi. I lebeda se
objev‚, ale nesetrv€ dlouho. Cesty
jsou lemovan† košat…mi stromy.
Všude kolem mnoho chaloupek,
z nichž vykukuj‚ zvědav‚ a neposedn‚
tvorov†. I kosteln‚k se zde nach€z‚.
Člov‚čkov† tu možn€ naleznou sp€su
ve v‚ře, či k nev‚ře si pozvednou
n€ladičku bohoslužbou nebo jinou
z€bavou. Kdo chce vědět a vidět
v‚ce, ať navšt‚v‚ Horn‚ Beřkovice.
(Luďa, odd. 2)

Bylo - Nebylo
Městečko, do kter†ho jezd‚ červen…
motor€ček.
V tom
městečku
kopeček a na kopečku z€meček.
S‚dl‚ v něm jeden moudr… p€n, kter…
se snaž‚ všestranně pomoci lidem,
kteř‚ jsou v nouzi. Jako pomocn‚ky
m€ zdatn† elf‚ky odborn…ch profes‚.
Tito šikulkov† umožňuj‚ nezbedům
znovu se zařadit do společnosti mezi
„norm€ln‚„ lidi.
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Na rty ji l‚b€, aby se rozhořela,
Tam v d€li pod př‚tm‚m stromů,
Milenci spolu l€sku upředou.
Ani jednomu nechce se j‚t
domů, teď sm‚ b…t spolu,
Tak n€hle pojednou.

Mezi kalužemi
Lehk…m krokem mezi kalužemi,
ve slotě dubnov†,
j€ do bl€ta jsem šl€p
a pocit m€jov…, ten byl by zřejm…,
kdybys do duše, nevpouštěla chlad,
tak usměj se, kvetou pampelišky,
a bez…. chyst€ cesty sam… květ,
zahoď smutek zabl€cen†ho list‚
a pojď k šeř‚kům, k l€sce přivonět.

Mot‰l
Jsi jako mot…l přel†tav…,
mysl‚š jenom na sebe,
za jinou ženu mě snadno
měn‚š,
za tohle nemůžeš j‚t do nebe.
Z kytky na kytku si l†t€š,
Z kamene srdce m€š,
V srdci ž€dn… cit a l€sku,
jenom pouh… cht‚č.
Jsi ubož€k od poč€tku,
nevn‚m€š a neslyš‚š.
Jsi jako mot…l přel†tav…,
mysl‚š jenom na sebe,
kde se nap‚t, jak si už‚t,
a rodina, tak to Tě nebere.

Mil…čku

Mil€čku, zkus na prsou mě h…čkat,
mazlit se a l‚bat do vlasů, )
j€ Tv† skr€ně šed† budu v‚skat,
v tomto dni pln†m nečasu.
Mil€čku, zkus na hrudi mě h…čkat,
něžně l‚bat na l‚čka,
j€ ti na opl€tku,
ze života smetu všechna sm‚tka,
kter…ch se naše l€ska dot…k€.

(Jarmila Kašparov€)
Milenci
Tam v d€li, pod př‚tm‚m stromů,
milenci svou l€sku upředou,
teď mlč‚, v srdc‚ch něco c‚t‚,
slůvka se přes rty derou pomal€,
jen v‚š, Tebe jen chci,
posečkej, aby l€ska zůstala.

()()))()Jarmila Kašparov•)(()()

Slůvka se jim přes rty derou pomal€,
Ta slůvka, jenž l€sku rozhoř‚.
On něžně j‚ sb‚r€ vlasy z čela,
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A
B
C
D
E
F
G
Vodorovně:
A) V…trus hub; slan€ miner€lka
B) Svinovac‚ z€věs; ž€ruvzdorn… materi€l
C) Vuřt (zastarale); bělovesk€ kyselka; inici€ly Tom€še Dlouh†ho
D) Tajenka
E) Zkratka označuj‚c‚ doktora; symetr€la; obnos
F) Kr€tk… spoj dvou vodičů; ten
G) Stůj (z Němčiny); placen… potlesk
Svisle:
1) Usrknut‚; c†d†čko; zkratka z€kladn‚ hodnoty
2) Vojensk† plavidlo
3) Seversk† mužsk† jm†no; nemocničn‚ oddělen‚
4) 365 dn‚; v…tažek z l†čiv…ch bylin
5) Z€padočesk† město; sestřička z televizn‚ho seri€lu; zkr. tlaku
krve
6) Slovn‚ pomoc; solmizačn‚ slabika
7) Japonsk€ lovkyně perel; 1000 kilo
8) Syn
9) Chemick€ značka astatu; vyplněn… formul€ř (r†busově); ona
(zastarale)

David and David (odd. 15)
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S rezervou
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Stopy ve sněhu
Kr…čej• do Nikam
St•h…me předsudky
Předběhnout?

Sny nejdou zastavit
B•l‰mi knofl•ky
Zůst…v…š na břehu
Však touž•š plout..

Otevřeně
Uzavřen•
Zkouš•me uniknout
Těsnosti pout
Kopretina 9A
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Stoj•m

V těle nebydl•..

Bez pohybu

Nechci

Propad…m se

Obtěžovat

Na dno

Svazovat

Kořeny

Ničit

Daleko

Pouta

Pros•m

Tak křehk…

O s•lu

Svou neschopnost•

Smysl

Ž•t

Co smutek

Zodpovědnost

V radost

Ut•kat

Proměn•

Um•m dobře

Proč

St…t

Nenach…z•m

Na vlastn•ch nohou

V sobě

Jen zd…nlivě

Světlo

Odpuštěn•

Strach

A l…sku

Mě dus•

Nezaslouž•m

Temnota

A přesto

Sv•r…

Tolik touž•m

Moj• duši

Po objet•

Kter… snad

Kopretina 9A
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