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EDITORIAL

Malé  radosti
Eva je učitelka angličtiny a má roztroušenu sklerózu dvacet let. Když jsme se 
potkaly v kavárně na rozhovor, vůbec bych nepoznala, že má nějaký zdravotní 
problém. Seděla proti mně velmi energická, zvídavá a komunikativní bytost, 
které by tu energii leckdo záviděl. Já tedy jo. Mimochodem Eva se domluví 
čtyřmi světovými jazyky, o angličtině říká, že její učení může být nejen legrace, 
ale také dobrý kognitivní trénink, a navíc i způsob, jak zlepšit své sociální kon-
takty, zkrátka poznat nové lidi. Říká, že se každé ráno budí s pocitem radosti.

Cítíte se být bohatá?
To záleží na tom, jaké bohatství máte na mysli. 
V peněžence žádné velké bohatství nemívám, 
ale jinak se cítím hodně bohatá. Víte, já mám 
roztroušenou sklerózu 20 let, naučila jsem se 
vidět bohatství i ve zdánlivě všedních věcech. 
Proto se cítím velmi bohatá. Ráno se probu-
dím a vidím, že svítí sluníčko nebo že prší, 
slyším ptáky nebo déšť, vidím venku stromy  
a mám z toho radost. Je pravda, že si to i tro-
chu cíleně připomínám, zvlášť když cítím, že 
by to nemusel být zrovna dobrý den, z různých 
důvodů. Já se z každého rána, z každého dne 
těším, třeba z toho, že mohu chodit. Mám sice 
štěstí, že při té mé eresce nemám problémy 
s hybností, moje ataky nemoci se projevují spí-
še brněním, dříve výpadky zorného pole, ně-
kdy velkou únavou a slabostí, ale právě proto si 
připomínám, jaké je štěstí moci jen tak někam 
jít. Když jdu ráno na autobus, v hlavě si pouš-

tím třeba nějakou melodii, kterou mám ráda, 
a podobně. Mám také moc hezký partnerský 
vztah a úžasnou rodinu, to je velké bohatství. 
Takže ano, cítím se velmi bohatá.

Dělá vám radost i vaše práce?
Ano, učit angličtinu mě moc baví. Lidem, 
které učím, mohu předávat nejen tu znalost 
jazyka, ale někdy i svou dobrou náladu, kte-
rá jim snad zlepší den. Mám soukromé žáky  
a učím také v jedné jazykové škole. Obrovským 
zážitkem je pro mě učit začátečníky, sejdou se 
mi tam lidé z různých věkových skupin, je jim 
třicet, ale třeba i šedesát. Jsou různě zdeptaní 
ze škol, mají pocit, že nemají talent na jazyky,  
a najednou zjistí, že jim to jde. Vědí, že při-
cházejí do bezpečného prostředí, kde nad nimi 
nikdo nestojí s káravě vztyčeným prstem nebo 
s červenou propisovačkou celý nažhavený, aby 
jim mohl opravit chyby. Podle mých zkušenos-
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Bohatství všeho druhu.

Co všechno v životě může způsobit, 

že se cítíme bohatí? Přiznejme si 

otevřeně, že ani bez určitého množ-

ství peněz to v našem uspořádání 

světa nejde. Proto jsme se v tomto 

čísle soustředili na bohatství hmotné 

i nehmotné. S pacientkou Markétou 

jsme si povídaly o pocitu bohatství, 

který plyne z vědomí, že stojím 

pevně na vlastních nohou a můžu 

si dělat, co chci. Eva mi vyprávěla  

o pocitu štěstí z maličkostí, ale také  

o čase, kdy se probírala svým vnitř-

ním „haraburdím“, a co jí to dalo. 

Najdete zde ale i rozhovor s před-

sedkyní Rosky Ostrava Naďou No-

vákovou o tom, jak a kde se shánějí 

peníze na menší i velké akce. Uchys-

tali jsme i přehled toho, jaké největší 

chyby se dělají, když nezisková orga-

nizace žádá peníze od státu. Nechy-

bí ani slova psychoterapeutů a psy-

chologů o našem vnitřním bohatství.

Hodně sil a bohaté dny vám přeje 

Šárka Pražáková.



tí je angličtina jazyk, kde se zvlášť začátečník 
nebo mírně pokročilý posouvá kupředu velmi 
rychle. Ve výuce se soustřeďujeme na skuteč-
nou komunikaci, chci, aby lidé spolu mluvili  
o tématech, která jimi hýbou v běžném živo-
tě, a aby se učili věci, které v praxi potřebují  
a použijí. Někdo třeba potřebuje v angličtině 
telefonovat, to je pro něj velký stres. Na ho-
dinách se svého strachu zbavuje, což je pro 
mě radost sledovat.
Mluvení a ostatní komunikace se samozřej-
mě nenásilně prokládá i gramatikou, ale opět 
ve spojení se situacemi, které běžně ze svého 
života lidé znají – nejde o biflování pravidel  
a slovíček. Také své studenty na hodinách 
hodně chválím, však taky bývá za co!

Musíte být při této práci tvořivá?
Jistě. Pokaždé se vám v kurzu sejdou jiné 
osobnosti s jinými potřebami. Také každý 
z nás obvykle má nějaký způsob učení, na kte-
rý je zvyklý, u kterého má pocit, že mu fungu-

je. Někdo se učí nejradši poslechem, někdo 
si rád píše, někomu obzvlášť pomáhají ob-
rázky – a k tomu všemu musím být pozorná  
a strukturu hodiny tvořivým způsobem těm-
to přáním a potřebám přizpůsobit.

Dalo by se říci, že si i takto neustále trénujete 
kognitivní funkce?
Ano, dalo by se to tak říct. Řekla bych, že 
studium jazyka může být pro člověka s dia-
gnózou RS zároveň způsobem, jak trénovat 
kognitivní funkce. Navíc se potkává s nový-
mi lidmi, může najít nové přátele. A to je 
rovněž velmi prospěšné, sociální kontakty 
jsou také moc důležité, protože někteří lidé 
se vinou nemoci cítí izolovaní.

Mimochodem, kolika jazyky se domluvíte?
Kromě angličtiny francouzsky, italsky a rus-
ky. Jazyky mě baví. Třeba včera, protože se 
mi líbila jedna písnička, jsem se naučila pár 
slov portugalsky.

Hovořila jste o tom, že máte radost i ze vzta-
hu s partnerem. Čeho si na něm nejvíc ceníte, 
čím váš vztah obohacuje nebo čím se vzájem-
ně obohacujete?
Toho je moc, on je to totiž nejlepší chlap 
na světě – aspoň pro mě. Je laskavý, chytrý, 
vtipný, zvídavý, šikovný… Samozřejmě mě 
taky někdy hrozně naštve, ale v mnohém 
si rozumíme tak dokonale jako s nikým ji-
ným. Dělíme se o muziku, filmy, články, 
do nekonečna diskutujeme. Jeden druhého 
obohacujeme mimo jiné o rozdílné per-
spektivy, možná i proto, že partner je cizi-
nec, Američan. Na spoustu věcí mě naučil 
nahlížet z nových úhlů – a prý i já jeho.  
V „jednonárodnostním“ vztahu se partneři 
v mnoha věcech už předem shodnou, ne-
musí se o nich vůbec bavit, kdežto my si 
je musíme vyjasňovat, občas se o ně i přít  
a vytvářet si takovou vlastní dvoučlennou 
kulturu, kde je nám oběma dobře.



Povídáme si o tom, jak se cítíte nyní, ale vzpo-
menete si, jak jste se cítila, když jste se dozvě-
děla, že máte RS?
Vím, že když se lidé dozvědí, že mají RS, 
je to pro ně obvykle šok. Já, když jsem se 
dozvěděla tuto diagnózu, jsem měla obrov-
skou radost. „Na vině“ byl můj omyl. Spletla 
jsem si totiž diagnózu RS, na kterou měli 
lékaři už od začátku mých potíží podezře-
ní, s úplně jiným neurologickým onemoc-
něním, ALS, při kterém člověk obvykle 
umírá docela záhy po oznámení diagnózy, 
a ne moc hezky. Myslela jsem tenkrát, že 
RS je něco velmi podobného. Když jsem 
tedy zjistila, že mám roztroušenou skleró-
zu, na kterou je léčba a člověk s ní může 
žít mnoho let kvalitní život, obrovsky se mi 
ulevilo a radovala jsem se. Před tím jsem si 
ale prožila několik týdnů, kdy jsem uvažo-
vala o blízké smrti, dívala se na to, co má  
a nemá pro mě v takové situaci hodnotu, 
a byl to pro mě velice silný, až spirituální 
zážitek. Takže od momentu, kdy mi lékaři 
oznámili, že mám „jen“ RS, je můj život 
podstatně bohatší, protože jsem mimo jiné 
pochopila, že na světě je spousta věcí, ze kte-
rých se můžeme radovat.

Je podle vás důležité, aby se pacient cítil vůči 
lékaři jako partner?
Myslím, že je velmi důležité, aby pacient 
a lékař byli jakýmsi týmem, který hledá tu 
nejlepší cestu pro léčení pacienta. Nedávno 
mi ošetřující lékařka navrhla změnu léčby 
po neústupnější atace. Já se cítím zdravot-
ně dobře a proto jsem si chtěla současnou 
léčbu ponechat. Příčinou mé poslední ataky 
byl totiž jako vždy mimořádný stres, které-
mu se při troše snahy mohu v životě cíleněji 
vyhýbat. Takže nakonec vše dopadlo pozitiv-

ně, protože jsme si vše vyjasnily, já jsem si 
líp zmapovala to, co mě stresovalo, abych se 
tomu mohla příště vyhnout, a lék mi zůstal.

Vrátím se k prvnímu období vaší nemoci. To 
ani po nějaké době na vás nepřišel smutek?
Ale ano, přišel. Dokonce si myslím, že jsem 
pár týdnů měla i klinickou depresi. Přišlo 
období, ve kterém jsem najednou zjistila, že 
si v mnoha věcech lžu, že mnoho z toho, co 
dělám, mi nějak nesedí, že to není to pravé, 
a donutilo mě to probrat se všelijakým svým 
vnitřním haraburdím. Zjistila jsem, že si o 
sobě i o jiných lidech dělám iluze, že mě ně-
které mé vztahy nenaplňují, ba spíš vysávají, a 
že vlastně moc nevím, jak dál. V té době jsem 
měla přítele a uvědomila jsem si, že mi ten 
vztah vůbec nedělá dobře. Uvědomila jsem si, 
že už si nechci na nic hrát. Psala jsem si tehdy 
takový deník a to psaní mi pomohlo vše přes-
něji formulovat, podívat se na spoustu věcí do 
hloubky. Ujasnila jsem si vnitřně různé věci ze 
své minulosti, třeba vztahy s některými členy 
rodiny. Toto psaní mi pomohlo lépe pochopit, 
proč se v životě dostávám do situací, které mi 
nesvědčí. Začala jsem sama sebe víc vnímat  
a uvědomila jsem si, že obecně se sebou ne-
zacházím moc dobře. Byl to takový intenzivní 
proces, kdy jsem se pomaličku dobírala toho, 
jak být více sama sebou.

Jak dlouho jste si takto psala?
Nejvíce to bylo asi jedno prázdninové léto, 
kdy jsem jako studentka měla hodně času. 
Pak to trvalo asi ještě tři roky. Byl to takový 
deník-občasník. I dneska se k tomu někdy 
vrátím, když potřebuji o něčem přemýšlet.

Pečujete nějak i o svou fyzickou kondici?
Já o ni aspoň minimálně pečuji přiroze-

ně tím, že kurzy a žáky mám po celé Pra-
ze. Takže toho hodně nachodím, i nástu-
py a výstupy do tramvají a autobusů jsou 
docela dobrý trénink. Když mám méně 
líné období, kdy pravidelně cvičím jógu, 
také mi to velmi pomáhá. No a přítel rád  
a výborně vaří a stará se o mou zdravou výživu. 
Za to jsem mu moc vděčná, to je veliká pomoc.  
A o svou psychickou kondici, protože ta je 
také důležitá, pečuji například četbou dob-
rých knížek. Je pravda, že kvůli tomu někdy 
 i ponocuji, což bych neměla, ale toto pohla-
zení duše potřebuji, abych se cítila dobře.

Kdybyste měla poradit nově diagnostikova-
nému pacientovi, co má dělat, aby život s RS 
zvládl?
Především aby svou diagnózu přijal a díval 
se na RS ne jako na nemoc a na sebe jako na 
ne-mocného, tedy bezmocného člověka, ale 
jako na člověka, kterému vstoupila do života 
diagnóza, prostě nová okolnost, a na něm 
záleží, jak s tím naloží. Měl by to vzít vážně, 
ale ne zas příliš vážně. Je to mimo jiné příle-
žitost podívat se zpříma na své skutečné po-
třeby, na svá omezení, ale i na své možnosti.

Takže s RS se podle vás dá žít šťastně? Vy s ní 
šťastně žijete?
Rozhodně dá. Možností, jak žít šťastně, je 
mnoho, u každého budou asi jiné. Já jsem 
šťastná, že můžu dělat mnoho z toho, co 
chci, a netrápím se tím, že nemohu dělat 
vše. S lidmi, které mám ráda, se mohu dělit 
o život, mám možnost dělat něco užitečného
a je jedno, jestli je toho mnoho nebo méně.
Jsem šťastná, že se mohu ráno probudit
a uvědomit si, že jsem naživu, že dýchám –
a to je úžasné.
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Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro všechny, kteří trpí touto nemocí, jsme připravili novinku – bezplatnou telefonní linku, na které se můžete informovat  
o řešení problémů spojených s touto diagnózou, především jak zvládat pravidelnou aplikaci injekčních léků, řešení nežádoucích
účinků atd.
V čase od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny vám poradí, pokud to bude v jejich silách, jedna z našich odborných poradkyň, které
mají několikaleté zkušenosti s podporou pacientů s RS. Mimo tuto dobu můžete na této lince zanechat svůj vzkaz a poradkyně
se s vámi spojí v následující pracovní den, pokud to bude možné.
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Co vnímají pacienti nemocní RS jako bohatství a co jako ochuzení, jsme se zeptali i psychoterapeutky Karin 
Řehákové, která s lidmi nemocnými RS pracuje. Nejprve Karin Řeháková vykreslila celkový obraz, jak to v životě 
pacienta, kterému byla nově diagnostikována RS, zpočátku vypadá a co vnímá jako ochuzení. V druhé části 
tohoto stručného shrnutí popsala, co se s touto situací dá dělat, co pacienti v rámci svého procesu přerodu 
vnímají jako bohatství a co jim tato změna v životě přinesla.

O chudobě a bohatství, které 
RS přináší do života pacientů
       

V praktické – hmotné – rovině mají pacienti nemocní RS starost s tím, jak 
si zajistit nezbytné finanční prostředky. Jako mnoho dalších onemocnění 
má i RS svá specifika, která pacienta mohou limitovat, aby podával pracovní 
výkon jako dříve. Tyto limity jsou pacientem vnímány jako ochuzení a ztrá-
ta. Někdy tato diagnóza donutí člověka ke změně profese, pracovní pozice či 
velikosti pracovního úvazku. Mnozí vnímají jako ztrátu i to, že se už nemo-
hou do práce naplno položit, protože je to příliš vyčerpává. Jde tedy o změnu 
v oblasti emočního nasazení, které je úzce svázáno s vlastním výkonem. 
Únavnost a další projevy onemocnění se promítají v rovině fyzické i psy-
chické, což má vliv na plnohodnotné fungování i v osobním životě. Jako 
ochuzení je vnímáno: omezení možností vykonávání sportů, dlouhodobé 
cestování, pracovní pobyt v cizině, trávení volného času, kulturní vyžití nebo 
třeba možnost postarat se o nemocné rodiče. Únava komplikuje běžné den-
ní činnosti pacientů, promítá se do intenzity výchovy a aktivního rozvíjení 
dětí, společenských aktivit a párových i rodinných aktivit. Samostatným té-
matem je i sexualita. Je naprosto evidentní, jak se onemocnění promítá do 
všech rovin života pacienta. Respektování těchto limitů se stává celoživotní 
nutností všech diagnostikovaných. A nutno dodat, že hospodaření s vlast-
ním potenciálem energie se stává základním tématem jednoho každého 
dne. Moji klienti vnímají jako ochuzení právě ten čas, který měli jako zdraví 
navíc, čas, který chybí na všechny činnosti, jež mohli jako zdraví vykonávat 
bez omezení. 

Co se v této situaci dá dělat a jak může pomoci psychoterapeut?
Přijetí diagnózy onemocnění je vždy mezním životním zážitkem  
a je pro úspěšnou léčbu klíčové. Každý z nás se s faktem, že onemoc-
něl chronickou nemocí, vyrovnává jinak. Někdo přijme tuto nemoc 
jako výzvu a má v sobě odhodlání žít i s touto diagnózou kvalitní 
naplněný život, někdo se k celé situaci postaví negativně a zvolí si 
spíše postoj oběti, což léčení příliš neprospívá. Svou roli zde hraje 
osobnostní nastavení každého člověka a sociální vazby, které kolem 
sebe většina z nás má. V tomto okamžiku nám mohou pomoci přáte-
lé, partneři, rodina či kolegové. Někdy nás ale tito blízcí lidé svým 
strachem či nevhodnou reakcí mohou i oslabit.
Jako každý mezní zážitek, ať už je to smrt někoho blízkého, chronická 
nemoc, rozvod či ztráta zaměstnání atd., člověka v proudu života zastaví  
a umožní mu a někdy ho také donutí přenastavit zaběhlé životní scénáře. 
Tedy přehodnotit a znovu vystavět nový žebříček hodnot. Je mnoho terape-
utických technik, které umožnují nahlédnout na priority našich životních 
rolí, roztřídit a pojmenovat naplněné a nenaplněné potřeby v rovině fyzické, 
sociální i vztahové. Je mnoho terapeutických směrů a přístupů.
Ráda pracuji s přístupem PESSO-BOYDEN – záplatování děr na mapě živo-
ta. Tento přístup vychází z mapování pěti základních potřeb, které bychom 

v ideálním případě měli mít naplněny. Zjednodušeně řečeno: co jsme ne-
dostali od rodičů a okolí, je třeba doplnit jiným způsobem, aby nás díry  
a mezery v našich citových mapách nelimitovaly a neoslabovaly. Nemá 
smysl popisovat terapeutické techniky. Je jich opravdu mnoho a každému 
klientovi vyhovuje jiný přístup. Tak, jako jsou různá osobnostní nastavení 
klienta, se liší i jednotlivé životní příběhy, jejich vnímání a způsoby prožívá-
ní. Proto je potřeba každému připravit terapii na míru.

Jaké pozitivní změny tedy mí klienti v souvislosti se změnou života v důsledku 
RS vnímají?

•  Jako plus je často vnímána možnost vybočit či se zcela odpojit  
z nevyhovujících scénářů – pracovních, rodinných nebo vztahových.

•  Možnost zhodnotit i za cenu ztráty komfortu, co opravdu v životě 
nezbytně potřebuji a bez čeho se obejdu. Myšleno nejen v hmotné, 
ale i vztahové rovině.

•  Selekce osobních vztahů – opět rodina, přátelé, kolegové. Tento 
proces je však někdy vnímán i jako negativní a je hodnocen jako 
ochuzení.

•  Šance k vlastní harmonizaci i k harmonizaci a vyladění vztahů,  
uvědomění si, že brzděním a potlačováním naší přirozené  
energie si způsobujeme bloky, na které tělo i duše doplácí  
strádáním a nemocemi.

•  Náhled a pochopení, jak nakládat s emocemi,  
legalizace negativních potlačených pocitů.

•  Nové začátky.

Ráda bych zde své klienty i ocitovala: 

•  Milan: „Nemoc je zkrat, po kterém se znovu život rozblikává,  
a je jen na mně, kolik a kam pošlu svou energii.“ 

•   Jana: „Získala jsem čas a prostor více se zaměřit na sebe  
a dávat přednost sobě před ostatními.  
Já jsem na prvním místě.“

Zjednodušeně řečeno: Je zásadní, jakou optikou nahlížíme na svůj život  
s diagnózou, zda zaujmeme pasivní a negativní postoj oběti zlého osudu  
a evidujeme pouze ztráty nebo si uvědomíme svou moc a schopnosti a zak-
tivujeme odhodlání nacházet poklady ve všedním životě.
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 Jak se dělá fundraising
Předsedkyně Rosky Ostrava Naďa Nováková je podle mne velmi úspěšnou manažerkou, které se daří dlou-
hodobě a úspěšně pořádat zajímavé akce pro členy Rosky v Ostravě. Při své skromnosti by se sice všem 
pochvalám a superlativům dost bránila, ale za 14 let, co už Rosku Ostrava vede, zde udělala úctyhodný kus 
práce. Zeptali jsme se jí, jak se shánějí peníze na činnost sdružení neboli jak být úspěšným fundraiserem.

Jak dlouho sháníte peníze pro sdružení Roska 
Ostrava, co všechno jste se jako fundraiser mu-
sela naučit?
Před 14 lety, v roce 2003, jsem byla zvolena do 
čela sdružení Roska Ostrava a od té doby sháním 
peníze na naše projekty. To, že se tomu odborně 
říká fundraising, jsem se dozvěděla až později.
O fundraisingu jsem se toho musela naučit do-
cela hodně. Dvacet čtyři let jsem totiž pracovala 
v oboru, který je této práci hodně vzdálený, byla 
jsem elektromechanička. Přihlásila jsem se tedy 
do mnoha kurzů a školení zaměřených na ve-
dení organizace, psaní projektů, komunikaci na 
veřejnosti, mluvené slovo, rétoriku apod. Mám 
z těchto kurzů řadu certifikátů, nicméně i když 
si člověk projde různými kurzy, stejně to pak dělá 
tak trochu po svém.

Když chce někdo aktivně zahájit vlastní akce  
a potřebuje sehnat peníze, jak má začít?
Popíši to hodně prakticky. Nejdřív si člověk musí 
udělat plán akcí a s paní účetní rozpočet, aby 
přibližně věděl, kolik vlastně těch peněz bude 
potřeba. Naše organizace se na určité už zaběhlé 
akce, jako je provoz a činnost Rosky Ostrava, tzn. 
rekondice, Světový den RS, cvičení, plavání, jízdy 
na koních a výstavy, zapojuje do grantových vý-
zev Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezské-
ho kraje, městských obvodů Ostravy, přilehlých 
městských a obecních úřadů v okolí MSK. Když 
se pustíte do shánění peněz, určitě je dobré se 

obrátit na regionální instituce. Pokud peníze na 
pokrytí všech aktivit nestačí, začnu psát žádosti, 
ve kterých žádám o finanční podporu přímo na 
jednu konkrétní akci – například Světový den RS, 
tematické zájezdy atd.

Jak se vám podařilo sehnat peníze a zorganizo-
vat první Světové dny RS v Ostravě v Klimkovi-
cích?
Zpočátku akce ke Světovému dni RS probíhaly 
na půdě Moravskoslezského kraje. Náklady byly 
poměrně nízké, protože jsme měli od kraje zdar-
ma zapůjčené prostory. Náklady vzrostly, když 
jsme hledali nové místo, kde by bylo možné pořá-
dat nejen vzdělávací, ale i kulturní akce. Oslovili 
jsme město Ostravu, kraj, farmaceutické firmy, 
soukromé dárce a různé další firmy. Měli jsme 
a máme to štěstí, že naši organizaci dlouhodobě 
dosti štědrým darem financovala a doposud fi-
nancuje jedna soukromá firma. Dále využíváme 
výzev různých nadací, jako Nadace OKD, Nada-
ce ČEZ, zaměstnaneckých grantů zaměstnanců, 
kteří spolupracují s naší organizací jako dobro-
volníci. Ale nutno říci, že spolupráce s některými 
firmami jsou na předběžná doporučení. Tak je 
to i z řad soukromých dárců, kdy sami členové 
Rosky hledají ve svém okolí, přes přátele a rodiny 
lidi a firmy, které by byly ochotné nás podpořit. 
Dnes je velmi těžké získat důvěru sponzora, ale 
jsem ráda, že se nám to daří a že takto získané 
sponzory si dokážeme udržet. První Světový den 

v Klimkovicích byl pro nás takový hop nebo trop. 
Přesně jsme nevěděli, zda lidi vůbec přijedou, 
zda je to zaujme, ale byli jsme překvapeni velkým 
ohlasem – a dneska už Světový den RS v Klimko-
vicích patří k top akcím naší Rosky Ostrava nejen 
celorepublikově, ale i s mezinárodním ohlasem.

Co ještě pořádáte a jak sháníte na tyto akce pe-
níze? Kdo další vám pomáhá?
Dále pořádáme tematické bezbariérové zájezdy 
po České republice, v závěru roku si v anonym-
ní anketě lidé určí cíle zájezdů – a podle toho, 
zda jsou to zájezdy jednodenní nebo vícedenní, 
se zajišťují finance. Na jednodenní pronájem 
bezbariérového autobusu a popř. vstupy  žádá-
me v rámci projektu o příspěvek město Ostrava, 
na vícedenní se obracíme s projektem na naše 
sponzorské firmy. V jednom případě jsme na-
příklad chtěli zakoupit přístroj Motomed. Část 
peněz jsme získali z mimořádné účelové dotace 
z odvodů z loterií města Ostrava a s dofinancová-
ním celé částky nám pomohla nadace J. Voráčka.  
A například SMS systém jsme zakoupili z Nadač-
ního fondu Impuls.

Je dobré, když člověk hledá sponzory, se spíše roz-
hlédnout po regionu?
Ano, určitě. Zpočátku jsme psali žádosti všem 
větším firmám a podnikům v okolí, některé ne-
odepsaly, jiné napsaly, že podporují vrcholový 
sport, jiné zase děti nebo seniory atd. Ale platí 
heslo nevzdávat se – já osobně dám i na osob-
ní schůzku, ale ta se nemusí povést. Proto si 
nesmírně cením, když nás někdo někomu do-
poručí, oni se ozvou – a to už já jim pěkně vy-
chrlím, co vše děláme, a hlavně pro koho. Ve vět-
šině případů se podaří nějaká spolupráce navázat  
a máme už, dalo by se říci, pět takových stálých 
sponzorů, kteří, když je požádám o mimořádný 
finanční dar a mají na to peníze, poskytnou nám 
ho. My jim jako poděkování umístíme logo jejich 
firmy na informační letáky k Světovému dni RS, 
které jsou jako propagace v MHD, na pozván-
kách, na velkých informačních tabulích naší or-
ganizace, na webových stránkách a koncem roku 
vyjde poděkování v regionálním tisku.
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1.  Je nutné konkrétně definovat jednotlivé ak-
tivity, které mají být v rámci projektu realizovány, 
aby naplnění cílů projektu bylo měřitelné.

2. Podat žádost pouze v souladu s tematickým 
okruhem dotačního programu. Případně kon-
taktovat správce dotace a ujistit se, zda obsah za-
mýšleného projektu svým zaměřením patří mezi 
podporované oblasti.

3. Detailněji se seznámit s metodikou do-
tačního programu a podporovanými oblastmi. 
Stejně tak i s položkami, které nemohou být 
v rámci dotačního programu hrazeny. Napří-
klad pokud je v metodice uvedeno, že z dotace 
nelze hradit položky potraviny, příprava stra-
vy, catering, a žadatel je v žádosti o dotaci uve-
de, bude muset projekt přepracovat. Bohužel 
se jedná o velmi časté pochybení, které přináší 
zbytečnou práci navíc jak správci dotace, tak  
i žadateli.

4. Pokud je součástí předkládaného projektu 
i požadavek na mzdové náklady, doporučujeme 
zkontrolovat, zda v metodice není uvedena maxi-
mální výše odměny.

5. Nenadhodnocovat položky rozpočtu  
– správci dotací obvykle mají přehled o nákla-
dech aktivit uvedených v rozpočtu projektu  
a tato skutečnost nedělá dobrý dojem.

6. Nezapomenout před podáním žádosti zkon-
trolovat, zda obsahuje všechny požadované přílo-
hy, včetně CD, a rovněž neopomenout všechny 
přílohy před odesláním podepsat.

7. Neopomenout, že dotace se poskytuje 
všem typům organizací obvykle jen do výše 
70 % celkových nákladů projektu. V odůvod-
něných případech může ústřední orgán roz-
hodnout o poskytnutí dotace až do výše 100% 
rozpočtovaných nákladů projektu. V přípa-
dě, že bude některý subjekt požadovat finan-
cování projektu z dotačního programu nad  

70 % nákladů na projekt, musí tento požadavek 
odůvodnit. Je-li současně projekt dotován z růz-
ných státních zdrojů, nesmí suma těchto zdrojů 
přesáhnout 70 % nákladů na projekt.

8. V daných lhůtách zaslat správci dotačního 
programu všechny požadované doklady, zejména 
vyúčtování státní dotace, závěrečnou zprávu, re-
vizní zprávu apod.

9. Příjemce dotace musí při realizaci dodržet 
obsah projektu, včetně daných rozpočtových 
prostředků u jednotlivých položek projektu. Pří-
padné změny v projektu je příjemce dotace povi-
nen neprodleně hlásit správci dotace, stejně tak  
i změnu identifikačních údajů.

Svízelná finanční situace
Možná vám následující otázky a odpově-

di budou připadat depresivní, ale během 

svých rozhovorů jsem vícekrát slyšela  

o lidech, kteří onemocněli RS, spláce-

li půjčku a nemoc je zastavila. Jak řešit 

takové situace jsem se zeptala  A. Von-

dráškové z Občanské poradny, která sídlí 

v Praze 1, v Jakubské ulici 3. Telefon má 

235 312 939. 

Pokud ataka nemoci a následná rekonvalescence 
člověka zastaví na několik měsíců, může ho to 
ohrozit i finančně. Kdo a kde mu může pomoci?
Samozřejmě může tento člověk navštívit naši 
poradnu, kde s ním jeho situaci probereme  
a zkusíme najít společně řešení. Pokud člově-
ku dramaticky klesne příjem, a je jedno, zda se 
jedná o zaměstnance nebo živnostníka, může si 
zažádat o dávky státní sociální podpory či dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi. O to může žádat  
i zaměstnanec, který zůstal kvůli nemoci doma  

a jehož nemocenská je nízká. 
O příspěvek i dávky se žádá na úřadu práce, 
kde jsou k dispozici i příslušné formuláře. Ze 
zkušeností našich klientů víme, že někte-
ré úřednice bohužel nebývají příliš ochotné  
k poskytnutí informací a klienta často od podá-
ní žádosti odrazují. Proto našim klientům do-
poručujeme, aby příslušný formulář vyplnili  
a podali v podatelně. Pokud člověk nesouhlasí  
s písemným rozhodnutím úřadu, může po-
dat odvolání. Proti ústnímu zamítnutí žádosti 
úřednice ovšem odvolání podat nelze. 
Při žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi 
úřad zkoumá i majetkové poměry a to, zda si 
žadatel nemůže ještě nějak svůj příjem zvýšit. 
Například se přihlíží i k výši úspor. Také se 
zkoumají majetkové poměry a příjmy i dalších 
členů rodiny, kteří s žadatelem o dávku bydlí.

Může se stát, že pacientova rodina má dům 
s hypotékou, splácení začne být obtížné. Co se 
dá dělat?
V takovém případě je nejlepší okamžitě ote-
vřeně jednat s věřiteli, říci jaká je situace,  
a požádat o odložení splátek nebo o snížení 
splátek. Také je možnost požádat o pomoc se 
splácením někoho z rodiny. Pokud by ovšem 
chtěl rodinný příslušník přistoupit k dluhu, 
banka si pečlivě prověřuje, zda tato osoba má  
a bude mít dost peněz na splácení celé 
hypotéky. Rozhodně se nevyplácí dě-
lat mrtvého brouka. Pokud věřitel není 
ochoten se domluvit na snížení či odkla-
du splátek, je užitečné mu posílat pravidel-
ně alespoň nějakou částku, byť ne celou.  
A věřitel je povinen ze zákona tuto částku při-
jmout. I toto našim klientům doporučujeme, 
protože při případných soudních řízeních se 
k tomu přihlíží. V krajním případě, podle přes-
ných zákonem daných pravidel, může dlužník 
podat k soudu návrh na tzv. oddlužení. Ovšem 
oddlužení u lidí, kteří mají zastavenou nemo-
vitost kvůli hypotéce, znamená většinou ztrá-
tu nemovitosti. V tomto řízení dojde k jejímu 
prodeji a zisk z prodeje se použije na úhradu 
hypotéky. Proto raději klientům doporučuje-
me, aby se pokusili s věřiteli dohodnout na 
řešení přijatelném pro obě strany. Pravidla pro 
oddlužení jsou totiž poměrně přísná.

Dostane-li se do svízelné finanční situace rodič, 
asi častěji žena, co byste jí poradila?
Především i ona může žádat o dávky státní so-
ciální podpory či dávky pomoci v hmotné nou-
zi. Nicméně máme zkušenost, že úřad přihlíží 
i k tomu, zda rodič udělal vše pro to, aby zís-
kal od druhého rodiče výživné. Někdy se ženy 
ostýchají, pokud otec dítěte neplatí, vymáhat 
tyto finanční prostředky i soudně. V situaci, 
kdy se rodině s dětmi nedostává peněz, na 
váhání a ostych není čas. Samozřejmě jsou tu  
i standardní rodičovské příspěvky.

Paní Ing. Mgr. I. Mrňové z oddělení koncepcí a strategií Ministerstva 
zdravotnictví ČR jsme se zeptali, jaké nejčastější chyby dělají žadatelé, 
kteří chtějí podpořit neziskový projekt penězi od státu.

doporučení 
pro žadatele o státní dotace z řad 
nevládních neziskových organizací.9
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Na konci tunelu  je světlo 
Když jsem se zhruba před dvěma lety s Alenou Filovou Zedníčkovou potkala, zrovna přišla o práci, která ji zjevně 
bavila. Navíc pracovala v kolektivu lidí, o kterých věřila, že jsou jejími přáteli. Cítila se zklamaná a neměla moc 
jasno, kudy se vydat dál. Měla jsem velkou radost, když jsem se dozvěděla, že nakonec našla uplatnění. K celé 
neblahé situaci přistoupila s velkou tvořivostí, která nakonec přinesla své ovoce. Požádala jsem ji tedy nyní  
o její příběh v souvislosti s naším tématem. A mimochodem: na konci jejího textu stojí Alena Filová Zedníčková, 
předsedkyně organizace Multiple Sclerosis Association – Uherské Hradiště, spolumajitelka asistenční služby  
a lektorka sportu – to samo o sobě mluví za vše.

ZMĚNY A ZTRÁTY 
Diagnóza roztroušené sklerózy většinou přiná-
ší pacientům do života větší či menší změny. 
Mnohdy přicházejí nevhod a člověk oslabený 
rozbouřenou nemocí jim musí čelit. Ne každý  
v sobě má schopnost všechno překousnout  
a srovnat se s novými podmínkami. V mém pří-
padě, jako asi v mnoha jiných, přišla s diagnózou 
ztráta zaměstnání. Člověku, který ztratí zdraví, 
způsobí ztráta práce další šrám na duši. Obzvláš-
tě když byl člověk ve svém zaměstnání spokojen 
a měl v něm zázemí a kamarády. Nemluvě o fi-
nančních důsledcích. Pokud člověk cítí, že měl 
tuto změnu uskutečnit už dávno, je to pro něj 
výzva. Je to ale výzva i v případě, že musíte odejít 
odněkud, kde vám bylo fajn. Je to jen těžší. 
U mě přišla ztráta práce jako nelítostná rána 
pod pás. Najednou jsem zůstala za dveřmi a za 
vším, co jsem měla ráda, se mi tyto dveře na-
vždy zabouchly. Chvíli jsem trucovala a neba-
vil mě svět. Ale zjistila jsem, že je dobré se se 
svým problémem svěřit jiným lidem. Někteří 
vás politují nebo chlácholí, že to bude dobré  
a jistě pro sebe najdete něco vhodného. Jsou ale 
mezi námi i lidé, kteří když si vyslechnou váš pří-
běh, podají vám pomocnou ruku a váš problém 
jim není lhostejný. Nedovedete si představit, jak 
je těžké najít něco vhodného, aby to vyhovělo 
nejen vašim potřebám být finančně zajištěn, ale 
i spokojen. Mít ze svého uplatnění taky radost. 
Radost a dobrý pocit nám ereskářům totiž dodá-
vá energii a sílu, abychom mohli čelit projevům 
nemoci a zvládat ji. 

JÍT ZA SVÝM SNEM, NAJÍT SVOU CESTU 
U mě se kolotoč kolem mého uplatnění v živo-
tě roztočil nejdříve po linii snů a přání. Při jed-
nom posezení v kavárně mi známá pověděla  
o soutěži Česko hledá spisovatelky. A protože já 
jsem odjakživa ráda psala, tak jsem to zkusila. 

Těsně před ukončením posledního soutěžního 
kola jsem narychlo napsala fejeton, který jsem 
nazvala Zjistěte, po čem vlastně toužíte. A pak 
už se to rozběhlo. Byla jsem vybrána z pěti set 
zúčastněných do stovky, které uspěly. Pak jsme 
měly zkusit napsat námět na televizní seriál  
a náznak jeho případného prvního dílu. Strašně 
mě to zaujalo a začalo mi to zvedat náladu. Po 
malé poradě s naším kamarádem hercem, kte-
rý má vlastní divadlo a píše si i scénáře, jsem 
to zkusila. První text nebyl nic moc, ale po tvr-
dé kritice jsem to nakonec zvládla a po odeslání 
do uzávěrky jsem postoupila dál. Ze stovky nás 
vybrali 24. A já byla mezi nimi. Byl to můj osob-
ní úspěch a obrovský přísun energie. Tak jsem 
psala dál už po vlastní linii a v současné době 
mám za sebou publikaci v časopisu Trekink, kte-
rému jsem poskytla článek o své cestě po Africe,  
a nyní dokončuji knihu pohádek pro děti o plyšo-
vých kamarádech. 
To mi sice zaměstnání nepřineslo, ale stalo se 
hybnou silou k tomu, abych se vydala teď už po 
jiné linii a své uplatnění na trhu práce hledala 
v jiném oboru než doposud. Svou schopnost ko-
munikovat s lidmi, kterou jsem zatím promítla 
pouze na papír, jsem začala postupně přenášet do 
projevu mluveného. Dostala jsem nabídku praco-
vat v ústavu pro handicapované. Tam jsem praco-
vala rok a dělali jsme spoustu činností, které jim 
zpestřovaly život a pomáhaly se zdravotními pro-
blémy. Objevila jsem mezi klienty i spisovatelský 
talent, a tak jsme společnými silami napsali sérii 
povídek z jeho života. Tyto povídky byly později 
publikovány v místním zpravodaji i ve zpravo-
daji v jeho rodném městě. Pro něj to mělo vel-
ký smysl spojený s přísunem pozitivní energie, 
kterou potřebuje k překonání svých zdravotních 
problémů. Kromě toho jsme se s klienty začali 
věnovat také různým pohybovým aktivitám, pro-
tože jsem viděla, že převážná většina těchto lidí 

má nejrůznější pohybové potíže. A protože jsem 
v této době byla zařazena nemocnicí, kde se lé-
čím s RS, do kurzu cvičitelů, začala jsem s lidmi 
v ústavu cvičit a pak už se na mě začali obracet 
další lidé a chtěli poradit se svými problémy, ne-
jen pohybovými, ale i psychickými. A mě napadlo 
založit pro pacienty s RS organizaci a pomáhat 
jim i jinak nemocným lidem. Začalo to fungovat, 
a i když mé časově omezené pracovní místo za-
niklo, já jsem to nevzdala a založila jsem spolu 
s manželem soukromou společnost – asistenční 
službu, která terénně vyjíždí za lidmi a pomáhá 
s doprovody k lékaři, vyřízením záležitostí na 
úřadech, chystáním léků, nákupy, procházkami 
a poskytuje lidem psychickou oporu a zázemí. 
Kromě toho lidé, kteří mají pohybové problémy, 
začali docházet do naší pacientské organizace 
cvičit. V této seberealizaci mi pomáhá město, ve 
kterém bydlím, a napadlo nás, že vyvineme ještě 
širší spolupráci a nabídneme zdravotní cvičení 
také veřejnosti. Takže jsem se stala zaměstnan-
cem města a pracuji v programu Zdraví a zdra-
vého životního stylu. Pravidelně přispívám do 
městského zpravodaje. Psaní mne tedy provází  
i v mém zaměstnání a zároveň je mým koníč-
kem. 
Nyní tedy pracuji částečně jako pracovník města 
i soukromník a ještě i humanitárně pro pacienty 
s RS. Zapojila jsem se do pomoci také celorepub-
likově a byla jsem vyškolena v programu pacient-
ské pomoci programu Peer to peer společnosti 
Teva. Spolupracuji s MS centry po celé republice 
společně se skupinou úžasných kolegů, s nimiž 
jsme vytvořili síť pomoci ostatním, především 
nově diagnostikovaných, pacientům. 

Potřebujete pomoc peera? 

Napište nám dotaz na 

www.rskompas.cz
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Psychoterapeutky Renaty Malinové z MS Centra  1.LF UK a VFN v Praze jsme položili také pár dotazů na téma 
bohatství. Opět po svém a moudře odpověděla a navíc přidala i případné citáty k tématu.

Nový smysl 

Když člověk onemocní, je to velký otřes. Mnohé to přiměje podívat se na 
svůj život úplně jinýma očima a možná později se zaměřit na to, co dává 
jeho životu smysl, co je to bohatství…
Ano, zpočátku to velký otřes asi je. Jde přece o ztrátu zdraví. Ale žád-
ná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Když pacient pochopí, že jej 
diagnóza staví před úkol žít s chronickou chorobou, nabízí se mu ně-
kolik dalších strategií. Vydat se cestou „ne-mocného“ nebo se začít 
seznamovat se svou vlastní mocí. Zdraví je rovnováha či harmonie 
bio-psycho-socio-spirituální. Tím, že je něčím nedokonalé tělo, život 
nekončí. Nemám-li fyzičku na to, abych uběhla maraton, mohu svou 
píli, um a dovednosti využít v jiných oblastech žití. Život je bohatý  
a mnohovrstevný.

Znamená to tedy, že se lidem skutečně přehází žebříček hodnot?
Neznám člověka, který by po nějakém velkém otřesu života nezpřeházel 
svůj žebříček hodnot. Některé věci, na kterých člověku záleželo, nejsou už 
v původní kvalitě nebo vůbec možné. Dostanou se tedy na nižší příčku  
a je možné, že se tak uvolní ke vzestupu hodnota, která byla dříve odsu-
nuta v zapomnění nebo v záloze. Také hledání toho, co může volné místo 
zaplnit, bývá inspirativní a obohacující. Volný prostor nabízí i možnost kre-
ativní transformace toho, co máme či nemáme, do smysluplných počinů. 
Provázím lidi v těžkých životních situacích již dvacet let a hodně často na 
konci terapií slýchám, že nebýt té rány osudu, nebyl by dotyčný tak bohatý, 
jako teď je. Utrpení je zlé, ale je v něm zakleto mnoho nových šancí. Dopo-
ručuji k přečtení útlou knížečku A přesto říci životu ano od E. V. Frankla.

Odvěká otázka po smyslu lidského života nebude nejspíš nikdy zodpovězena. 
Viktor Frankl, zakladatel logoterapie (logos – smysl), vystihl lidskost člověka tím, že vidí v člověku bytost hledající smysl  
a reagující na volání po smyslu.

V každé této události lze totiž nalézat a uskutečňovat určité hodnoty, které přinášejí uspokojení a smysl. 
Frankl je označuje jako:

Ve vykonání činu, myšleno 

hlavně v sebepřesahujícím 

činu; v takovém, jenž je ko-

nán s ohledem na ostatní.

 Tvůrčí - hodnota tvořit.

Prožitím hodnoty, jde  
o opravdový zážitek, který 
člověka obohacuje či po-
vznáší, tou nejhodnotnější 
je láska.

 Zážitkové - hodnota 
něco prožít.

V utrpení, promění-li ho 
člověk ve své morální 
vítězství.

 Postojové, když není mož-
né „užívat si života“ ani 
přinášet tvůrčí invenci, lze 
ještě přistupovat k situaci 
„správným“ postojem.
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Když se podíváte na svůj život dnes, jak se 
vám žije? Je to bohatý život? Život, který 
dává smysl?
Ano, dnes mi dává můj život daleko větší 
smysl než dříve. To, co mě naplňuje radostí, 
je daleko větší uvědomění si sama sebe, že 
si řídím svůj život, jak chci, dělám to, co mě 
baví, a cítím se v této nové roli moc dobře. 
Víte, já už jsem k rozvodu s manželem spě-
la hodně dlouho, ale když jsem onemocněla 
RS, uvědomila jsem si naplno, že jsem za-
kletá ve vztahu, který mi neprospívá. Jeden 
čas jsme s manželem měli už oba paralelní 
vztahy, pak jsme se zase dali dohromady, ale 
já cítila, že z toho nejsem šťastná. To už jsem 
měla RS, a když jsme se s manželem k sobě 
vrátili, můj zdravotní stav se zhoršil. Brnělo 
mě tělo, byla jsem unavená, bylo mi špatně. 
Věděla jsem, že chci z manželství pryč. Man-
žel to ale špatně nesl, citově mě vydíral, byla 
to hrozná situace.
Co se stalo, že jste se s manželem odcizili?
Dokud byly děti malé, já se starala o do-
mácnost a manžel vydělával peníze, tak 
bylo všechno v pořádku. Pak už ale děti 
byly větší, začala jsem mít více času na 
sebe a objevila jsem jógu, která mě hod-
ně pohltila. Najednou jsem měla nový 
okruh lidí, do kterého manžel nepat-
řil, nevěnovala jsem se už jenom jemu  
a dětem. Nejhorší bylo, že se mi manžel kvů-
li té józe posmíval i před dětmi, mou novou 
zálibu zlehčoval. Hodně mě to zraňovalo a 
postupně jsme se navzájem odcizovali. Pro 
mě jóga měla a má velký smysl, tehdy jsem 
cvičila pravidelně, hodně mi pomáhalo dý-
chání pránájáma i meditace. Manžel se cítil 
ublížený, že už není mým středobodem, a 
tak si našel milenku na Moravě. Jezdil za 
ní s výmluvou, že jezdí za kamarády, skoro 

každý víkend. Dozvěděla jsem se to zhruba 
po roce. I mně vstoupil do života jiný muž, 
hodně jsem si s ním rozuměla.

Jaké to bylo, když jste dostala RS?
V té době jsem změnila zaměstnání, praco-
vala jsem v mezinárodní firmě jako účetní 
pro slovenské teritorium, do toho jsem stu-
dovala vysokou školu, a ještě navíc pomáha-
la ve firmě, ze které jsem odešla supervizí, 
aby se mohla nová zaměstnankyně zapraco-
vat. Nabrala jsem si toho hodně najednou. 
Jednou jsem brala do ruky šanon a začala 

mě brnět ruka, pak se brnění rozlilo do pr-
sou a levé půlky těla, pak už šlo brnění až do 
nohou. Šla jsem k obvodní lékařce, která mi 
napíchala vitamin B12, napsala mi nescho-
penku a doporučila mi, abych si odpočinula. 
Jenomže druhý den mi bylo ještě hůř, takže 
jsem odjela do krčské nemocnice v Praze, 
kde si mě nechali. Následovala různá vyšet-
ření, klasicky magnetická rezonance, lum-
bální punkce a další vyšetření a po týdnu mi 
řekli, že mám roztroušenou sklerózu.

Většina lidí se poleká, když se dozví tuto dia-
gnózu. Jak to bylo u vás?
Byla jsem samozřejmě v šoku, ta diagnóza 
ve vás vyvolá představu člověka, který špatně 
chodí, hůře mluví a nakonec je na vozíku. 
Hledala jsem informace na internetu, kde se 
dozvíte ledacos, jsou tam smíchané pravdi-
vé informace s polopravdami a vyloženými 
bludy.

Kdo vám v té době pomohl?
Manžela to, že jsem onemocněla RS, vůbec 
nezajímalo, nebyl pro mě žádnou oporou. 
Naopak můj tehdejší přítel byl pro mě vel-
kou oporou, pečoval o mě, a především mě 
přesvědčil, dal mi víru, že všechno dobře 
dopadne. Sháněl mi informace, chodil se 
mnou na vyšetření, psychicky mě hodně 
držel nad vodou, vůbec nevím, jak bych to 
bez něj zvládla. Také mi tehdy moc pomohla 
pacientská skupina. Víte, já nejsem člověk, 
který se moc svěřuje, jsem docela plachá, ale 
tady jsem se cítila bezpečně a všechno jsem 
to na skupině vypověděla. Překvapilo mě, 
jakou podporu mi zejména ty mladší paci-
entky daly. Posílilo to moji odvahu se rozvést 
a postavit se na vlastní nohy, přestože jsem 
jinak dost bojácný člověk.

Paní Markéta má RS pět let. Když onemocněla, uvědomila si, že musí svůj život od základů změnit. Rozv-
edla se s manželem, odstěhovala se na sto kilometrů vzdálenou chalupu a celkově přetvořila svůj život 
tak, aby byl ve větší rovnováze. Přestože ji to stálo hodně sil a potřebovala k tomu spoustu odvahy, dnes 
je pyšná na to, že stojí na vlastních nohou, její život je bohatší a má větší smysl. Dnes říká: „Život je příliš 
krátký na to, abychom ho žili špatně.“

Život je příliš  krátký  
na to, abychom ho žili špatně

Jóga zklidňuje mysl, 
ale hodně mi pomáhá 
jednoduchá věc. Vždy 
se snažím soustředit 
na přítomný okamžik, 
abych to, co dělám,  
co se děje, prožila  

naplno. A může jít o tak 
jednoduchou věc, jako 
naplno vnímat co jíme,  

vychutnat si to.
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Takže nový přítel a podpora pacientů vám pomoh-
ly najít odvahu rozvést se a osamostatnit se?
Bylo to trochu složitější. V době, kdy jsem se roz-
váděla, jsem už tohoto přítele neměla. Byl o ně-
kolik let mladší a přál si mít děti. Já jsem ale děti 
už nechtěla, tak si našel mladší ženu, se kterou 
měl docela brzy po našem rozchodu dítě a vzal 
si ji. Chápala jsem to. Nicméně musela jsem to 
zvládnout vlastními silami. Odstěhovala jsem se 
na chalupu do vesnice blízko Plzně a pravidel-
ně jsem dojížděla do Prahy. Naštěstí jsem měla 
vstřícného šéfa. Umožnil mi práci na půl úvazku 
a režim, kdy jsem část práce mohla dělat z domo-
va, pokud byly zakázky hotové včas. V práci účetní 
toto dělat lze.

Mluvila jste o tom, že ke konci manželství se vaše 
nemoc zhoršila. Jak jste se cítila, když jste se odstě-
hovala na chalupu a byla po rozvodu?
Můj zdravotní stav se zlepšil. Hlavně po psychic-
ké stránce jsem se začala cítit daleko lépe a díky 
tomu se zlepšil i můj zdravotní stav. Také jsem 
samozřejmě zvolnila. Ještě v době kolem rozvo-
du jsem si dodělávala vysokou školu a pracovala, 
jenomže jsem vždy přišla domů strašně unave-
ná, takže jsem si musela lehnout, pak jsem kvůli 
tomu málo spala v noci a ráno se budila ve stresu, 
že budu unavená. Takže jsem nakonec změnila 
svůj životní styl, který více prospívá mému zdra-
ví. Hodně mě nyní zajímá jógová terapie, která 
se zabývá velmi zjednodušeně řečeno vnímáním 
sama sebe, snahou propojit tělo, dech a mysl  

a harmonizovat celé své bytí, tak, abychom žili 
v rovnováze.

Je ještě něco, co vám pomohlo se po rozvodu po-
stavit pevně na vlastní nohy?
Pomáhala mi taková představa, že můj život je 
jako řeka. Ta řeka je momentálně zabahněná a já 
se potřebuji podívat na to, co všechno je ten kal, 
který brání této řece volně téct. Bylo pro mě důle-
žité zbavit se nánosu smetí, které mi do této řeky 
života během let napadalo. Stálo mě to hodně sil 
a já jsem dnes pyšná na to, že se mi většinu sme-
tí podařilo vyčistit. Dnes už si žiju, jak já chci, 
spoléhám se sama na sebe a je mi v tom dobře.

To znamená, že jste si vybojovala svou nezávis-
lost?
Ano. 

Kdybyste měla poradit nově diagnostikovanému 
pacientovi to, co je důležité si uvědomit na za-
čátku nemoci, aby se s RS lépe vyrovnal, co by to 
bylo?
Podle mě je důležité zamyslet se nad tím, jaký ži-
vot žijeme, jestli jsme s ním spokojeni. Jestli tře-
ba není náš život příliš hektický, jestli nás příliš 
nepohlcuje. Je třeba o sebe pečovat – když něco 
vydávám, musím se naučit odněkud sílu čerpat. 
Důležité je také uvědomit si, zda nežijeme s člo-
věkem, který nám tuto sílu bere, nebo zda ne-
jsme ve vztahu, který nám už nic nedává. Život je 
příliš krátký na to, abychom ho žili špatně.

Pomáhala mi tako-
vá představa, že můj 
život je jako řeka. Ta 
řeka je momentálně 

zabahněná a já se po-
třebuji podívat na to, 
co všechno je ten kal, 
který brání této řece 
volně téct. Bylo pro 

mě důležité zbavit se 
nánosu smetí, které 

mi do této řeky života 
během let napadalo.
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RS přináší do pacientova života většinou velký 
otřes. Zvažuje v tomto období, co má pro něj hod-
notu a co ne? 
Svůj hodnotový systém, tedy to, co je pro nás  
v životě důležité a co nám dává smysl, by si měl 
uvědomit každý člověk. Je to jako pohled do sebe 
sama a na svůj život tak, abychom viděli, co má 
skutečně význam, co jsou pilíře našich světů  
a příběhů, které žijeme. Obávám se, že větši-
na lidí se na svůj život z hlediska jeho smyslu 
a skutečné podstaty (a tím i bohatství) dívá až 
tehdy, je-li v krizi. Přijde nemoc, ztráta něko-
ho blízkého, životní krach v jakékoliv podobě.  
A tehdy si uvědomíme, co je skutečně důležité. 
Zdraví vypadá dlouho jako něco přirozeného  
a samozřejmého. Taky ho často vnímáme jako 
záležitost někoho jiného – doktorů a systému 
zdravotnictví, do kterého přece posílám ne-
malé peníze, a tak musí umět řešit moje pří-
padné zdravotní potíže. Když lidé pocítí sku-
tečný zásah nemoci, úrazu apod. u sebe nebo 
blízkého, je to jako rána hlavou do zdi. Najed-
nou vidíme, jak je mnoho věcí pomíjivých, 
jak honba za něčím, co nám připadalo krajně 
důležité, najednou vypadá jako křeččí sprint  
v kolečku. Zčistajasna to zdraví, které bylo ne-
uvědomovanou samozřejmostí, protne náš ži-
vot všemi směry, a my nemůžeme skoro nic.  
A tak přemýšlíme, hloubáme, tápeme, truch-
líme, zlobíme se… Prostě se v tom plácáme, 
chceme hrozně moc něco udělat, a ono to ne-
jde. Vyčítáme si, proč jsme se nešetřili, nedě-
lali něco jinak – a je nám to k ničemu, jen si 
drásáme rány. Po prvotním otřesu si můžeme 
říct: „Tak, teď jsem tady – nemocný s RS – co 
budu dělat?“ Víme, že musíme zvážit činnosti, 
na které stačíme a na které už ne. Obvykle nám 
vytane i poznání, jak málo času na všechno 
máme. A jak je důležité žít ho celistvě, přítom-
ně a smysluplně. Položme si otázku na tělo – co 
je opravdu důležité? Co mě dělá šťastným? Na 
čem život stojí? Kdybych měl dát název svému 
příběhu, jak by zněl? Co chci, aby bylo mou 
hlavní vzpomínkou na to, jak jsem žil? Odpo-
vězme upřímně, sepišme si to nebo si o tom  

s někým popovídejme. Bohatství máme každý  
v něčem jiném, ale jedno máme společné – 
toužíme po naplnění, bezpečí a přijetí. Většina 
věcí, kterými se obklopujeme, jsou jen instant-
ní a nevýživné náhražky, protože jsou obvykle 
na dosah nebo aspoň na dohled.

Jak hledat a posilovat bohatství ve vztahu 
k sobě? 
Kdo si uvědomuje, že je dar (a tedy bohatství), 
že vůbec žijeme? Že můžeme něco tvořit, proží-
vat, něčemu přihlížet a o něčem přemýšlet? Že 
není samozřejmost, že jsme v poměrně velkém 
bezpečí, jaké velká část světa a historie nezná? 
Podle mě je jednou z největších hodnot život 
v míru, v relativním pocitu bezpečí. Každý den 
prožitý bez soustavného extrémního strachu  
o život svůj a své blízké je dar. Zdraví patří do 
téže škatulky. Lidé bývají bohatí strachem a úz-
kostí a chudí důvěrou a láskou k sobě i druhým. 
Podařilo-li by se tento poměr převrátit a lidé 
by byli schopni více důvěřovat sobě i druhým  
a prožívat více lásky než úzkosti, bylo by to skvě-
lé. Strach a úzkost jsou z velké části naučené,  
a navíc se v nich vzájemně podporujeme. Je 
módní říkat: „Nevěřím lidem, možná ani sobě.“ 
K čemu to vede? Potvrzuje se to, že pro toho, kdo 
nevěří sobě, jsou i ostatní nedůvěryhodní. Tako-
vý člověk nebude koukat na svět jako na hezké, 
bezpečné místo. A takový člověk si takové hezké 
a bezpečné místo ani nebude umět vytvořit sám 
v sobě. Bude vyprázdněný, nešťastný a naštvaný. 
S takovým naladěním se jakékoliv bohatství těž-
ko buduje.

Jak hledat a posilovat, pěstovat bohatství ve vzta-
zích s jinými lidmi?
Tato otázka úzce souvisí s tou předchozí. Jsme 
tak pevně a neoddělitelně odjakživa propojeni  
s druhými, protože žijeme neustále ve vztazích  
a jinak to neumíme. I ten nejzarputilejší samo-
tář má v sobě představy vztahů k druhým a svým 
postojem a stylem života v zásadě také vyjadřuje 
svůj vztah k druhým a ke světu. Bohatý člověk je 
pak ten, který má nějaký počet zdravých, naplňu-

jících a důvěryplných vztahů (počet není důleži-
tý, i jeden krásný vztah s kýmkoliv je skvělý dar)  
a uvědomuje si, jaké bohatství v nich má. Umí 
také vybírat, s kým se bude v životě vídat, stýkat 
a trávit svůj cenný čas. Umí si udělat inventuru 
vztahů a ty neuspokojující ze svého života odstra-
nit a nahradit je třeba bytím se sebou samým,  
v klidu, o samotě, ze které pak vychází zase  
k druhým, s nimiž má vztahy hezké, smysluplné.

Nač se dívat, kde být pozorný, když se díváme na 
smysl své práce, profese, toho, co děláme? Kdy zů-
stat a kdy odejít?
Baví mě moje práce? Má přínos pro druhé takový, 
že ho umím pojmenovat? Těším se aspoň někdy 
na svou práci? Když o ní mluvím, cítím aspoň 
trochu hrdosti a pýchy? Pokud ano, pak je to prá-
ce smysluplná. Pokud se za svou práci stydím, 
neumím ji obhájit před druhými ani před sebou, 
pak žiji ve vyčerpávajícím rozporu. Většina lidí 
má možnost změnit svou profesi, když jim ta je-
jich původní zcela nevyhovuje. A pokud si myslí, 
že tu možnost nemají, pak mají možnost si tu 
svoji stávající pro sebe udělat smysluplnou, ob-
hájit si ji před sebou a najít v ní něco, co mě baví  
a na co se můžu těšit, případně být pyšný. Když se 
přistihneme, že jsme v situaci křečka v kolečku,  
a přitom vystoupit můžeme (i za cenu ztráty tro-
chy komfortu), tak honem pryč. Život je příliš 
krátký na pobývání v pozicích, které nic nepřiná-
šejí, jen vyčerpání a nechuť. 

Jak se lidé nemocní s RS obvykle ochuzují obecně 
a co potřebují určitě posílit?
Budu parafrázovat třeba některé své paci-
enty, kteří vědí lépe než já, čeho se člověk  
s RS může ve svém myšlení a prožívání dopouš-
tět sám na sobě. Říkají často, že s RS se zkrátka 
dá žít, a to velmi pěkně a bohatě. Může-li člověk 
něco tvořit (nejen věci a hmotné produkty, ale  
i vztahy, dobrou náladu, atmosféru atd.), tak by 
to měl dělat, dokud to jde. 
Lidé s RS se zbytečně ochuzují o prožitky tím, 
že se strachují o budoucnost. V zásadě i ten 
nejzdravější člověk má budoucnost podob-
ně nejistou jako člověk s diagnózou. Budouc-
nost začíná v příští vteřině – a co my víme, 
co se může stát. Ale můžeme se v té nejistotě 
chovat bezpečně a uvědoměle. A s tím souvisí  
i to umět si uvědomit přítomnost, prožít ji plně  
a třeba i zbytečně neriskovat. 
Lidé s RS potřebují posílit sebevědomí. To je 
narušené tím, že se začali vidět jako pacienti, 
tedy ne-mocní, ne-mohoucí, kteří něco ne-mo-
hou. A přitom potkávám denně ty pacienty, kte-
ří si uvědomili, že vždycky MOHOU, že jsou  
i ve své situaci MOCNÍ a bohatí na odhodlání, 
touhu prožívat a vidět svět jako hezké, vcelku 
bezpečné místo, které leccos zajímavého nabí-
zí, a je jen na nás, co si z toho vezmeme. 

Co má smysl
Na téma bohatství a chudoby jsme položili několik otázek i psycholožce 
Janě Tomanové. A opět je to čtení k  zamyšlení. Ptali jsme se nejen na 
bohatství v našich vztazích, ale i na profesi a mnoho jiného. Celý text 
zveřejníme na www.rskompas.cz


