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téma čísla
o lásce, přátelství  
a sebedůvěře
Po lásce, přátelství a obecně harmonických 
vztazích touží asi všichni lidé. Jenže jak 
to udělat, aby se nám ve vztazích dařilo? 
Možná jedna z cest vede přes sebedůvěru, 
která má základy i ve schopnosti být příte-
lem sám sobě. Nejen o tom, jak si budo-
vat větší sebedůvěru, ale i o lásce Martiny  
a Jiřího, která vznikla z dlouholetého přátelství,  
a o tom, co to znamená mít naději, se dočte-
te v tomto čísle. Snad zde naleznete lecjakou 
inspiraci. 
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dítě a já

Martina a Jiří byli v Rosce dlouhá léta přátelé. Až teprve později přišla láska. Oba říkají, že právě 
toto přátelství jejich vztahu dává velkou stabilitu. Pomáhají si vzájemně svou silou. Jiřího klid  
a nadhled byly pro Martinu velkou oporou v dobách, kdy jí život házel klacky pod nohy. I nyní jí Jiří 
svou vyrovnaností pomáhá udržovat rovnováhu. A řekla bych, že energická Martina Jiřímu otevírá 
více dveře do světa mezi lidi. A také mu usnadňuje překonávání bariér, které se mu občas kvůli RS 
staví do cesty. Jejich vztah nespadá do kategorie jednoduchých románů, oba mají za sebou lecjaký 
karambol. Jejich vztah je o sdílení, synergii, a leckoho v čase čtení tohoto čísla může inspirovat  
k zamyšlení, zda člověk, o kterém říkáme, že je náš kamarád, není pro nás víc, než jen přítel.
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RS se u vás obou projevila hned od za-
čátku výrazně. Martino, jak to bylo  
u vás?
Po studiích jsem začala mít zdravotní 
potíže. Přestávala jsem vidět, začala jsem 
mít velké problémy s rovnováhou, špatně 
jsem chodila. Nakonec jsem se pohybo-
vala s pomocí francouzských holí. Pro 
neurology nebylo těžké stanovit mou dia-

gnózu. Hned v tu chvíli jsem si ale řekla, 
že se nevzdám, a měla jsem veliké štěstí 
na lidi. Roztroušená skleróza se tehdy 
léčila kortikoidy a lékaři doporučovali 
spíše klid a pohybu jen trošičku. Naštěs-
tí jsem potkala rehabilitační sestru, která 
mi doporučila cvičení jógy, protože její 
pacienti měli s touto formou cvičení dob-
ré zkušenosti.

JÓGa, to Je žIVotní postoJ

Co vím o józe, je to soustava složitých cvi-
ků – ásan, které vyžadují přesné ovládání 
těla. Jak ji může cvičit člověk s RS?
Jóga nejsou jen složité ásany, ale i propra-
covaný způsob dýchání, a hlavně způsob 
pozitivního mentálního naladění, které nás 
učí tělu pomáhat. Už 18 let jsem cvičitelkou 

VÍC NEŽ PŘÍTEL



zdravotně postižených a cvičitelkou jógy  
a ze zkušenosti vím, že uplatnění základ-
ních principů jógy funguje. Jde hlavně o ří-
zený dech a řízený pohyb, spojení myšlen-
ky, dechu a pohybu. V praxi to vypadá tak, 
že když člověk nemůže hýbat končetinou  
a v myšlence si představí, jak se s nádechem 
zvedá a s výdechem klesá, tak se časem 
může podařit, že se jeho ruka či noha zved-
ne tak, jak člověk chce.

Nejde tedy o to vrhat se do složitých ásan?
Ano, raději opravujeme drobné nesrovna-
losti a rozkolísanost, jde o to znovu tělo 
naladit, naučit ho základní pohyby, které 
máme vrozené. Citlivě soustředěně vnímat 
pocity těla, aby si „vzpomnělo“ na to pů-
vodní, co bylo naprogramováno v hlavě. Já 
sama mám zkušenost s těžkou atakou, kdy 
jsem ze dne na den lehla, jeden dva dny 
jsem se litovala, pak jsem začala s mentál-
ním pohybem, prodýcháváním, vnímáním 
toho, co zrovna cítím. Za pár dní tělo nasko-
čilo, začala jsem hýbat špičkou u nohy, pak 
jsem nohu zvedla a postupně, když jsem  
v té nemocnici cvičila téměř od rána do ve-
čera a dostávala léky, za měsíc jsem odchá-
zela po svých. Ostatně velkým vzorem jsou 
pro mne můj cvičitel Antonín Klíma z Tep-
lic a Jana Liberdová z Brna, kterým se právě 
přes toto napojení na moudrost těla daří RS 
úspěšně čelit. Dnes chodím bez francouz-
ských holí a nedávno jsem si sjela i kopec 
na lyžích. Kdyby mi tohle v 25 někdo řekl, 
tak mu nevěřím.

kDyž karaMBoly DuŠI Bolí 

Jak vypadal váš život, než jste potkala Ji-
řího?
První manželství, ze kterého mám dceru, 
nebylo šťastné. Pak jsem poznala svého dru-
hého manžela, se kterým jsem žila dvacet 
let a máme spolu syna Tomáše. Zpočátku to 
bylo šťastné manželství. Byl to jeden z mála 
mužů, který uměl syna vykoupat i přeba-
lit. Když Tomáš začal chodit, usedl manžel  
k počítači a přestával s námi komunikovat. 
Paradoxně mi to pomohlo, nemohla jsem 
jen tak sedět doma, nutilo mne to být stále 
na nohou. Starala jsem se o dceru i o To-
máše, který byl hyperaktivní dítě. Protože 
mám štěstí na lidi, potkala jsem kamarádku 
se stejně starým dítětem, chodily jsme do 
přírody, pomáhaly si. Další člověk, který mi 
byl velkou oporou, byl Jiří. Potkali jsme se 
v Rosce a dlouho jsme byli přátelé, myslím, 
že bez jeho přátelství bych poslední léta 
svého života těžko ustála.

Určitě se k vašemu vztahu dostaneme. 
Jiří, řeknete mi něco o předchozím životě?
Když jsem se vrátil z vojny, začal jsem po-
zorovat, že na výletech s manželkou a sy-

nem občas zakopávám a najednou se mi 
hůř chodí. Lékaři u mne tehdy RS neroz-
poznali. Čtyři roky jsem se léčil na jinou 
diagnózu, můj zdravotní stav se zhoršoval, 
až jsem navštívil neurologii v jiném měs-
tě. Zde mi diagnostikovali RS. Bohužel se 
ukázalo, že mám její progresivnější formu. 
V manželství jsem byl celkem spokojený. 
Když se nám narodil syn, zrovna jsem byl 
v nemocnici, manželka na to zůstala sama, 
zvládala to a za to ji i dnes obdivuji. Dokud 
jsem mohl, tak jsem pracoval, stihli jsme 
se ještě s rodinou podívat po Evropě. Také 
jsem se během té doby staral o těžce nemoc-
nou matku. Když se můj zdravotní stav po-
stupně zhoršil, staral jsem se doma o syna, 
snažil se pomáhat s domácností. Na vozíku 
jsem od roku 2000. V roce 2008 mi manžel-
ka řekla, že by zase ráda žila normální život, 
a protože manželství je dobrovolný svazek, 
přistoupil jsem na to.

To jistě nebyla lehká doba. Tehdy jste byl 
už v Rosce, jak vám lidé v ní pomohli?
Hodně mi pomáhalo přátelství s Martinou. 
Obecně mi Roska pomohla moc. Jsem zde 
od roku 1997, až tady mi pořádně vysvět-
lili, jak mohu pravidelně cvičit, jezdím na 
hipoterapii, rekondice, dostal jsem se mezi 
lidi. A hlavně jsem pochopil, že s RS sku-
tečně život nekončí. V době, kdy jsme se se 
ženou rozcházeli, jsem hledal nové bydlení, 
město mi nabídlo bezbariérový byt. Nevěřil 
jsem si, jestli dokážu takhle bydlet sám, ale 
díky přátelům z Rosky, otci a bratrovi jsem 
zjistil, že to půjde.

u nás DoBrÝ

Martino, byli jste s Jiřím dlouhá léta ka-
marádi. Co vás na něm zaujalo?
Zaujalo mne, že se při cvičení hodně sna-
ží. To u chlapů nebývá zvykem. Snažil se, 
i když mu bylo zrovna mizerně. My ženské 
to máme jinak, máme děcka, takže i kdyby-
chom měly dřevěnou nohu, tak se kvůli nim 
na ni postavíme. Líbilo se mi, jak je klidný 
a jak hezky mluví o své ženě. S jeho paní 
jsme se znaly, líbilo se mi, jak se chová ke 
svému synovi Danielovi, jak o něm přemýš-
lí, a když jsme byli někde i s mým synem 
Tomášem, automaticky dával pozor, aby se 
ani jemu nic nestalo. Například jsme byli 
na koních a on hlídal, aby Tomáš nespadl, 
protože Tom je takový divočák. To jsem ze 
svých partnerských vztahů neznala. 

Jak jste se stali přáteli? Čím vám nejvíce 
pomohl a čím si myslíte, že pomáháte vy 
jemu?
Vyplynulo to přirozeně, protože jsme by-
dleli dvě vesnice od sebe. Jiří mne bral  
s sebou, když jel autem do Rosky na cviče-
ní, na schůzi nebo na rekondici. Povídali 
jsme si, probírali, co se děje v Rosce, ale tře-

ba i to, co nás trápí a nikomu jinému jsme to 
nemohli říct. Měla jsem v té době už velké 
problémy ve vztahu a rozhodla jsem se, že 
z něho chci odejít. Trvalo však ještě něko-
lik let, než jsem to mohla udělat. Jiřího klid  
a chlapský nadhled mi byly velkou oporou. 
Já myslím, že mu hodně pomáhám po fyzic-
ké stránce a nikdy, když třeba byl v nemoc-
nici nebo se jeho zdravotní stav zhoršil, jsem 
ho nenechala padnout. Pomáhala jsem mu  
i jako cvičitelka.

Mně připadá, Jiří, že tím, jak je Martina 
hodně aktivní, vás dostává tak trochu  
z vaší ulity.
Určitě. Je pravda, že když jsem se dostal 
na vozík, tak jsem byl hodně doma. Chodil 
jsem hlavně na akce Rosky a dvakrát jsem 
byl v nemocnici.

Jak se stalo, že se váš vztah posunul dál? 
Je podle vás důležité, že jste byli dlouho 
kamarádi?
Určitě mezi námi zafungovala chemie. To, 
že se sobě líbíme, jsme si asi uvědomovali 
podvědomě už dříve, i když vědomě jsme si 
to nepřipouštěli. Pak se Jiří rozešel se ženou 
a já našla sílu odejít od muže. Bylo dobře, 
že se i naši kluci znají a rozumějí si, i když 
jsou každý úplně jiný. A je moc dobře, že 
jsme byli dlouho kamarádi, dobře se známe 
a nemusíme si nic dlouze vysvětlovat. Díky 
tomu, že máme za sebou kus života, leccos 
jsme prožili, umíme se radovat z maličkostí. 
Třeba jen z toho, že svítí sluníčko a za ok-
nem je sýkorka.

Jak žijete nyní, Martino?
Hezky. Protože máme rádi památky a příro-
du, byli jsme nyní na skvělé dovolené ješ-
tě s jedním manželským párem. Moc jsme 
si to užili. Díky pomoci kamarádů trávíme 
Silvestra na horách se všemi našimi dětmi. 
Celý život jsem měla štěstí na lidi, vždy 
přišli ve správný čas. Jiří mě nechává dělat 
všechny moje aktivity, nevadí mu to, učí se 
s Tomášem a pomáhá mu, jeho klid má na 
Tomáše pozitivní vliv. No a já mu zase uva-
řím srnčí guláš.

Jiří?
Srnčí guláš si mi teď udělala poprvé…

Teď už bude na stole pravidelně. Co je 
podle vás ve vašem vztahu nejdůležitější, 
Martino?
Je důležité, že jsme spolu dlouho kamarádi-
li a pak přišla láska. Dává to našemu vztahu 
velkou stabilitu. A těší mne i Jiřího humor, 
který umí vážné věci včas odlehčit.

Jiří, chcete něco dodat?
U mě dobrý.

Šárka Pražáková
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Jak dlouho jste nemocný RS a jak jste se o své nemoci do-
zvěděl?
O své nemoci jsem se dozvěděl asi tři roky před úrazem, tro-
chu kuriózně. V mládí jsem měl zdravotní potíže diagnosti-
kované jako epilepsie a psychomotorické absence. Problémy  
s chůzí jsem připisoval tomuto onemocnění. Jenže můj zdra-
votní stav se zhoršoval. Skončil jsem na vyšetření magnetic-
kou rezonancí. Lékař, shodou okolností kamarád, záznamy 
prohlédl a zhodnotil to s razancí sobě vlastní: „Ty v..e, to je RS 
jako z čítanky!“

Jak jste na to reagoval?
Vzal jsem to jako fakt. Vlastně jsem byl vděčný za přímočarost, 
rostoucí potíže byly realita. Lepší drsná pravda než chláchole-
ní, i když z počátku jsem o této diagnóze trochu pochyboval. 
Podvědomí se brání. Po návštěvě neurologie a poskládání in-
formací jsem zjistil, že příznaky sedí. Začal mne zajímat způ-
sob léčby, prognóza, co jsou a kde jsou MS centra. Nevadilo mi 
dívat se v počítači na snímky své hlavy, vidět, jak to se mnou 
vypadá. Pro mne je lepší nemít iluze a dělat, co je možné… No, 
mohl bych víc.

Rozumím-li tomu dobře, opět jste byl aktivní? Co všechno 
jste dělal?
Nestačí jen pasivně přijímat, co vám specialisté řeknou, lepší 
je aktivně s nimi spolupracovat. Výsledky vyšetření jim zdale-
ka nepovědí všechno. Mnohé informace mohou získat pouze 
od pacienta. Když má lékař víc informací, může člověku lépe 

pomoci, každé tělo je jiné. Pečlivě jsem sledoval reakce svého 
těla na různé léky. Zpočátku jsem pozoroval spíše nepřízni-
vou odezvu. Před úrazem, ale i potom v lázních jsem naslou-
chal pacientům s ereskou, ptal se na jejich příběh, na pří-
znaky. Porovnával jsem své pocity a ptal jsem se, jak se léčí  
a jak jim to pomáhá. Dozvěděl jsem se o moderním preparátu, 
který se denně aplikuje injekčně. Připadalo mi, že příběhy 
některých pacientů se podobají těm mým a mají společné lé-
čivo. Nakonec jsme s mou lékařkou dospěli k názoru, že by to 
mohla být alternativa léčby i pro mne. Zdá se, že je to dobrá 
volba.

Kdybyste měl shrnout, co vám pomohlo se opět postavit na 
nohy?
Když mi někdo řekne, že něco nejde, provokuje mne to k reak-
ci. Obvykle to totiž nějak jde. Tahle víra, umanutost a neochota 
něco vzdávat, to mi pomohlo znovu se postavit na nohy. Byly 
dny, kdy jsem ušel sotva 100 metrů, nyní zdolám i kilome-
try. Snad jsem našel léčebnou péči, která mi prospívá. A to 
podstatné, co jsem poznal v životě s ereskou? Důležité je mít 
kolem sebe lidi, kteří mi věří a kterým věřím já.
 
Sedíme v kavárně, pijeme kávu a zobeme olivy, zkrátka po-
hoda. Před časem jste se ale probudil v nemocnici po měsíci 
bezvědomí. Jak k tomu došlo?
Šel jsem do sklepa pro „pivo ze sedmého schodu“, a asi  
i kvůli RS jsem zakolísal a skutálel se dolů. Zabrzdil jsem 
hlavou o beton. Důsledkem bylo těžké krvácení do mozku 

Podle jedné poučky pozitivní psychologie mít naději není jen víra v dobré konce, ale také schopnost hledat cestu 
i tam, kde se jiní před překážkou zastaví. Myslím, že příběh pana Ondřeje, majitele úspěšné firmy, ukazuje, jak 
takováto víra funguje ve skutečném životě.

PŘÍBĚH O VÍŘE A NADĚJI
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a poranění plic. Musím říct, že jsem vděčný všem lékařům,  
kteří se u mne vystřídali a kteří mi svým profesionálním pří-
stupem zachránili život. Mám ale pár postřehů, které mohou 
být k užitku. Zatímco mé vědomí se občas vracelo, mé tělo na 
to ještě nevypadalo. Vybavuji si hlas sdělující mé manželce, že 
úraz byl těžký a že budu už jen přežívat. Podobný zážitek jsem 
slyšel později v lázních od pacienta, který se zotavoval po těž-
ké mrtvici. Měli bychom přijmout, že i člověk na hranici vědo-
mí může vnímat, ačkoli si odborníci myslí, že to s ním vypadá 
beznadějně. Nemusí to být pravda, velmi záleží na nejbližších.  
A láska blízkých lidí je pro nemocného velkou nadějí a oporou.

Jaké jsou ty další postřehy?
Po probuzení, když jsem nemohl kvůli tracheostomii mluvit, 
a psát ještě nešlo, přinesla mi manželka tabulku s abecedou, 
abych alespoň ukazoval. Zkuste si to, je to strašné. To byste 
nevěřila, jak v abecedě chybí mezerník a ENTER. Pro současné 
lidi je prostě už přirozená klávesnice. S tou jsme se pak už 
domlouvali daleko snadněji. Mimochodem, když už jsem za-
čal zkoušet psát rukou, můj podpis už vypadal docela dobře.  
A ještě maličkost: Když se probudíte z bezvědomí a bloudí 
vám oči, je dobré jedno oko zavřít.

Jak vypadalo vaše léčení a návrat na nohy?
Jakmile to šlo, měl jsem u sebe notebook. Začal jsem hledat in-
formace o prognóze a rehabilitaci po takovémto úrazu. Zajímal 
jsem se o léky, které jsem měl předepsané. Ptal jsem se lékařů. 
Snažil jsem se cvičit víc, než bylo předepsáno. První úspěch 
byl, když jsem sám došel na záchod. Později v Janských Láz-
ních jsem testoval hranice, kam až mohu. Když jsme už cvičili 
chůzi do schodů bez držení zábradlí, sestřička mne trochu vy-
hecovala otázkou, zda to zvládnu bez držení i dolů. Neotočil 
jsem se tedy a zahájil sestup pozpátku. Asi jsem ji chudinku 
vylekal, nahlas mi nadávala. Ale vážně. Stále jsem musel na 
chůzi myslet. Obdivoval jsem malé děti, co všechno s nohama 
umějí. Já jsem normální chůzi jen pracně simuloval a občas při 
tom i padal. Docela mne potěšilo, když jsem poprvé zapomněl 
francouzské hole na pokoji. 

Aktivní přístup k vlastnímu léčení a uzdravování vyžadu-
je i jakýsi přímočarý partnerský vztah s lékaři. Jak na to  
v nemocnicích reagovali?
Hodně pozitivně, pomáhalo to mému uzdravování a myslím, 
že je těšilo vidět výsledky své práce. Měl jsem v životě to štěs-
tí potkat vzdělané a zároveň skromné a vlastně nenápadné 
lidi. Kdo opravdu umí, nemusí to světu dávat halasně najevo. 
Snad jsem pochopil pokoru výroku „vím, že nic nevím“. Asi 
proto nemám tak velký respekt před autoritami. Epizoda z ne-
mocnice: Při velké vizitě mne primářka s doprovodem lékařů  
a studentů vyzvala, abych v sedu na posteli ukázal, jak vysoko 
zvednu nohy. No, nic moc. Paní primářka, noblesní dáma, si 
sedla vedle mne a ukázkově zvedla nohy. Komentoval jsem to: 
„Hezký, jenže vy, na rozdíl ode mne, nejste padlá na hlavu.“ 
Odpovědí byl smích, velmi si jí vážím. Nicméně limity toho, 
na co si člověk troufne, jsou dost ovlivněny vnitřním nastave-
ním. Cvičil jsem u žebřin a zvedal pracně nohu na třetí příčku. 
Co dokáže manželka? Jen tak zvedla nohu na příčku ve výši ra-
men. Je tohle to možné? No možné to je. Zkusil jsem to znova 
a má noha byla na páté příčce. 

Šárka Pražáková

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.	V	případě	potřeby	se	spojí	s	odborníky	z	jiných	oborů,	např.	se	sestrou	MS	centra,	psy-
chologem,	urologem	nebo	fyzioterapeutem	pro	vyřešení	vašich	dalších	problémů.	Mimo	tuto	dobu	můžete	na	této	lince	zanechat	svůj	
vzkaz	a	poradkyně	se	s	vámi	spojí	v	následující	pracovní	den,	pokud	to	bude	možné.

Tuto	telefonní	linku	pro	vás	připravil	program	podpory	pacientů	RS	Kompas	za	podpory	společnosti	Teva.

TIP RS KOMPASU

DRObnOMAlby 
Povídky z pera psychoterapeutky 
Renaty Schubertové.

Osm povídek, které odhalují touhy a motivace lidské duše a zároveň 
nechávají nahlédnout do tajemství terapeutického procesu Kniha 
Drobnomalby psychoterapeutky Renáty Schubertové, která je ses-
tavena ze skutečných příběhů lidí s roztroušenou sklerózou, hovoří 
o tom, jak je důležité při léčbě této nemoci propojit tělo s duší.

Výtěžek knihy bude věnován na podporu psychoterapie v RS centru 
v Praze.  Více informací o knize na adrese 
http://www.multiplesclerosis.cz



Představíme-li si náš život jako řeku, 
jak moc její tok ovlivňují vztahy v naší 
původní rodině?
Hodně. Voda teče korytem někde tiše  
a vlídně, jinde divoce klopýtá přes kame-
ny, někdy zve na romantickou projížďku 
loďkou, jindy nás mohou její víry stáh-
nout ke dnu.  V hlubinách tůní leží od-
padky i poklady. 
Od problémů souvisejících s RS se s pa-
cienty často dostaneme i ke vztahům. 
Všichni  toužíme po harmonických vzta-
zích a po lásce. Nedaří-li se nám to, hle-
dáme příčiny. Stýskáme si například nad 
tím, jakého „darebáka“ jsme si to vybrali, 
vzpamatováváme se z bolestného rozcho-
du a vzápětí se rozhodujeme, že to příště 
musíme udělat úplně jinak! 

Ale jak jinak, když jsme stále stejní? 
Podmínkou pro jakoukoliv vnější změnu 
je změna vlastní. Pokud chci něco měnit, 
musím nejprve dobře znát sebe sama. 
Uvědomit si sebe. Sebe – vědomí! K tomu 
patří i ten pramen řeky, ve které plujeme, 
zkušenosti, jež nás ovlivňovaly, emoce, 
které námi cloumaly. Z původní rodiny si 
odnášíme model mužsko-ženského cho-
vání. Ten se nám může tak líbit, že si ří-
káme: Jé, takhle to chci také. Nebo se nám 
to nelíbí a slibujeme si: Tak tohle nikdy! 
Jenže máme zformovaná nějaká přesvěd-
čení a naučeny určité role. 

Mohla byste dát nějaké příklady?
Když se k holčičce v rodině chovají jako 
k princezně na hrášku, v dospělosti to 
automaticky od okolí očekává. Může ale 
narazit.
Nebo jsem-li doma za otloukánka, je jas-
né, že to chci skončit. Ale tuhle roli umím 
nejlépe, a tak si k sobě chtě nechtě přitáh-

nu někoho, kdo je spravedlivým mstite-
lem nebo vychovatelem. 

Jaké modely chování přebírají děvčata 
od rodičů?
Zkušenost ze soužití. Ty původní modely 
chování, pokud si později uvědomíme, 
že je chceme pozměnit, nejdou ale hned 
„vybourat dynamitem“. Je to proces. 
Něco jako otvírání studánek. Čištění, vy-
nášení bahna a leštění perel. Prostě práce. 
Protože jinak zůstaneme zapleteni v rá-
kosí a nepřipojíme se k silnému proudu  
a neplujeme tam, kam bychom rádi.  
V tom rákosí jsme drženi výčitkami, 
manipulací, strachem, nemůžeme tam 
pořádně dýchat a jedeme na půl plynu.  
A pak buď ztratíme dech docela, nebo se 
necháme zachránit prvním kolemjdou-
cím, který rozhodně nemusí být dobrodi-
nec.

Když se člověku podaří opustit minu-
lost, je čas na změnu. Je dobré v rámci 
té změny zůstat sám se sebou?
Občas slýchám od krásných, schopných 
a vzdělaných žen, které žijí v neuspoko-
jivých vztazích: „Nejsem šťastná, ale kdo 
by mne s tou ereskou chtěl.“ Dopřát si čas 
sám pro sebe, být jen se sebou, je prospěš-
né. Zaparkovat na klidné vodě, na chvíli 
postát u břehu, občerstvit se, nabrat síly. 
Takovéto zastavení neznamená strčit hla-
vu do písku, je to spíše vyčkání na čas pří-
hodný k vyplutí. Pracujeme-li na změně, 
nestane se ze dne na den. 

Někdy se ale bojíme podívat na svou bo-
lest, abychom se nezhroutili.
Někdy se ale potřebujeme zhroutit, bre-
čet, rvát si vlasy, lomit rukama, pustit to! 
To se smí. Když to člověk udělá, může 
to být tak očistný proces, že mu to dodá 
novou energii, která ho posílí a pomůže 
mu jít dál. Doslova, protože s lehčí duší 
se lehčeji kráčí. 

A co když někdo neumí být v kontaktu se 
svými emocemi?
Ten, kdo neumí, nemůže či nechce být  
v kontaktu se svými emocemi, může star-
tovat změnu ve svém životě přes tělo. 
Péče o tělesnou kondici je také vzpruhou 
pro duši. Někteří pacienti jsou překva-
peni, co dovedou, když přijdou do tělo-

cvičny a začnou zkoušet nové cviky. Na-
jednou zjistí, že to umějí, a ti kolem něj 
to také umějí. A také mají RS. Důležité je 
začít. Hýbnout sebou, zpotit se, místo slz 
vypustit pot. I v této podobě voda čistí 
duši. 

Jak ještě lze nastartovat pozitivní změ-
ny v životě?
Dělat něco víc, než jsem dělal doposud. 
Vyjít mezi lidi a komunikovat s nimi. 
Pro někoho to je pořídit si zahrádku, pro 
jiného kurz asertivity, jiný cvičí jógu,  
nebo maluje na hedvábí. Neexistuje jed-
na správná cesta. Jde o to najít si to, co 
nás těší a má pro nás smysl. Důležitá je 
motivace. Proč to děláme? Ať už nám jde  
o to, aby náš kocour získal na výstavě me-
daili nebo abychom se na trhu pochlubili  
nejvoňavějšími rajčaty, je to dobrý záměr, 
protože je náš a protože nechceme být 
sami. Chceme dávat i brát.

Protože chci najít nové přátele, lásku?
Doma v kuchyni nikoho nepotkáme. Je tře-
ba vyjít mezi lidi, vstoupit do řeky. Když 
přicházím k lidem se sebedůvěrou králov-
ny, která dovolí rytířům zavázat jí střevíček 
a odměním-li je růží, mohu být i na vozíku. 

Vzpomněla byste si na člověka, který na 
sobě pracoval a změnil se mu život?
Nejen na jednoho. Ale vybavuje se mi 
teď například jeden mladý muž z naší 
psychoterapeutické skupiny. Nebyl moc 
praktický, nevěřil si, byl nesmělý. Toužil 
se seznámit s dívkou. Překonával mno-
ho bariér, ostych, nízkou sebedůvěru, 
měl strach mluvit s opačným pohlavím. 
Ale šel do toho a měl úžasnou podporu 
skupiny. Učil se psát seznamovací inze-
ráty, nacvičoval si komunikaci, jezdil na 
schůzky, které dopadaly různě. Pak na čas 
zmizel, a když přišel znova do skupiny, 
byl to sebevědomý jemný muž. Zamiloval 
se do ženy, také nemocné RS, ale to není 
to nejdůležitější. Ta energická, praktická 
optimistka, která jde stále kupředu, potře-
bovala potkat přesně takového muže, jako 
je on. Dává jí obdiv, péči a lásku a ona mu 
láskou a nezdolností oplácí. Krásně se do-
plňují. Kdyby na sobě nepracoval, nešel 
mezi lidi, byl by svět o jeden šťastný pár 
chudší. A oni  také.

Šárka Pražáková
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S psychoterapeutkou R. Schubertovou jsme si tentokrát povídaly o přátelství, lásce a jak se učit více si věřit.

JAK SE STÁT KRÁLOVNOU
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V září 2011 bylo pro pacienty RS centra na Karlově náměstí 
zahájeno skupinové cvičení v prostorách tělocvičny v budově 
Neurologické kliniky ve Viničné ulici. Za zakoupení cvičeb-
ních strojů a pomůcek patří náš velký dík Nadačnímu fondu 
Impuls a Hennerovu nadačnímu fondu. Naši pacienti mohou 
vybírat z bohaté nabídky kondičních lekcí (kruhový trénink, 
balanční kruhový trénink, chůzový kruhový trénink) i poma-
lých forem cvičení (pilates, tai-či, cvičení k ovlivnění pánev-
ního dna, zdravá záda). 
Kromě těchto lekcí jsme hned od počátku zahájili výzkum-
ný program zkoumající vliv aerobně-rezistentního kruhového 
tréninku na celkovou zdatnost, únavnost, svalovou sílu, rov-

nováhu a stereotyp chůze u pacientů s RS. Pacienti absolvují 
tříměsíční pohybový program při frekvenci cvičení dvakrát 
týdně formou kruhového tréninku. Do této chvíle se výzkum-
ného programu zúčastnilo 50 pacientů našeho RS centra. Na-
ším hlavním cílem ale především je naučit naše pacienty, že 
pravidelná pohybová aktivita patří do života každého z nás. 
Proto považujeme za velký úspěch, že z pacientů, kteří se zú-
častnili tříměsíčního pohybového programu, jich nadále (více 
či méně pravidelně) pokračuje ve cvičení téměř polovina. 
Díky tomu, že jsme zahájili skupinová cvičení, která našim 
pacientům přinášejí nejen fyzický, ale i psychosociální be-
nefit, máme více prostoru na individuální terapie s pacien-

ty s vyšším EDSS, pro které již skupinové 
cvičení není možné. Protože jsou pacien-
ti s RS stále aktivnější a zajímají se o své 
možnosti, neustále se ozývají pacienti  
i z dalších RS center, kteří mají o skupi-
nová či individuální cvičení zájem. Bo-
hužel nejsme prostorem ani personálním 
zajištěním schopni vyhovět zdaleka všem.  
Doufáme, že do budoucna se situace s re-
habilitací zlepší i v ostatních zařízeních. 
Ráda bych uvedla, že veškeré vybavení, 
které na cvičení pro naše pacienty máme, 
je financováno ze zdrojů nadačních fondů. 
Nejde tedy jen o to, že jsme v Praze, kde 
máme jiné možnosti, jak často slýcháme. Jde  
i o nadšení a motivaci nejen ze strany  
pacientů, ale i personálu. V praxi se nám 
velmi osvědčil model „ucelené rehabilita-
ce“, kde mezi sebou komunikuje ošetřu-
jící neurolog, další specialisté, zdravotní  
sestra, fyzioterapeut, psychoterapeut a so-
ciální pracovník. Práce je snazší nejen pro 
nás, ale získáváme velmi pozitivní zpětnou 
vazbu i od našich pacientů. Budeme velmi 
rádi, pokud budeme moci spolupracovat  
s ostatními RS centry či regionálními  
organizacemi či fyzioterapeuty, kteří pracují  
s lidmi s RS. 

Mgr. Lucie Keclíková, Mgr. Klára Novot-
ná, Mgr. Petr Řezníček – fyzioterapeuti 
Centra pro demyelinizační onemocně-
ní Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN,  
splucka@email.cz

Šárka Pražáková

Pacienti fyzioterapeutky Lucie Keclíkové by mi jistě dali za pravdu, že je Lucie nenechá moc zahálet. 
Mohli se o tom přesvědčit na RS Maratonu na jaře tohoto roku, který Lucie spolupořádala. Stejně tak je 
nenechá v klidu ani na kruhovém tréninku, který je jedním ze zajímavých počinů, jak nemocným s RS 
usnadnit život. Požádali jsme Lucii, aby nám k tomu napsala pár slov, protože si myslíme, že leckdo by  
v tomto projektu mohl najít inspiraci.

PRO ZDRAVÍ A PRO RADOST
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Časopis RS Kompas vychází od ledna 2012. Je určen pro pacientky a pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodinné příslušníky a další osoby se zájmem o problematiku 
této nemoci. Vydavatel: Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5. IČ: 25629646. Kontakt: www.rskompas.cz. Vychází 4x ročně. Je bezplatně  
distribuován registrovaným členům programu podpory pacientů RS Kompas a je volně neprodejný. Šéfredaktorka: Šárka Pražáková. Grafika & tisk: studio em

MŮJ TERAPEUT JE PES
Pes canisterapeut, tak se jim totiž odborně říká, může nemocnému člověku pomoci uvolnit svaly stažené křečí, 
rozhýbat špatně pohyblivou končetinu nebo snížit krevní tlak. Máte-li pocit, že se vám houpe půda pod no-
hama, s asistenčním psem se vám balanc bude držet lépe a v neposlední řadě potěší vaši duši. O terapeutických  
a asistenčních dovednostech psů jsme si povídali s Michaelou Freeman – konzultantkou v oboru animoterapie  
a spoluzakladatelkou Pomocných tlapek, o. p. s., první organizace, která v Česku začala soustavně cvičit asistenční 
psy pro zdravotně postižené. Právě díky práci pro Pomocné tlapky se Michaela dostala ke canisterapii.

canIsterapIe neBolI terapIe za  
poMocI psů

Canisterapie je především známá jako te-
rapie pro uvolnění emocí a psychické po-
vzbuzení pacientů i klientů v sociálních 
zařízeních. Jednou z terapeutických metod, 
která pomáhá pacientům například uvolnit 
svalovou křeč, je ale také takzvané poloho-
vání. Pravděpodobně jako první na světě  
s touto metodou začali fyzioterapeuti v ČR. 
Je to zdánlivě jednoduchý, ale překvapivě 
účinný proces. V klidném tichém prostředí 
si lehne pacient spolu se psem. 
M. Freeman říká: „Zjednodušeně řečeno, 
psa umístíte tam, kde byste za normálních 
okolností pacienta podepřeli polštářem. 
Kouzlo jeho působení je v tom, že pes má 
o jeden stupeň vyšší teplotu než člověk, 
nemocného tedy příjemně prohřívá. Může 
se dotýkat psí srsti, což je stimul pro jeho 
pohybový aparát. Pacient se také podvědo-
mě naladí na klidný dech psa a pravidelný 
tep jeho srdce. Díky působení souhry těchto 
faktorů se pacient postupně uvolní. U této 
terapie spolupracuje psovod a fyzioterapeut.
Seznam takto vycvičených psů neexistuje, je 
lepší se obrátit na organizace, které certifi-
kují canisterapeutické psy, protože ty mají 

přehled, který z jejich psů tyto schopnosti 
má a zda je k dispozici. Pes canisterapeut se 
obvykle věnuje spíše skupině lidí v nějaké 
organizaci, může to být třeba Roska.

asIstenční psI

Asistenční psi jsou speciálně vycvičení pro 
konkrétního člověka. Mezi ně patří také ba-
lanční psi. „Jsou to psi, kteří pomáhají lidem 
při problémech s rovnováhou. Jsou člověku 
oporou a pomáhají mu například vyjít nebo 
sejít schody a když se jim kdekoliv začne 
houpat půda pod nohama. V případě, že by 
nemocný upadl, se pes k člověku postaví 
tak, aby získal stabilitu při vstávání, nebo 
naopak přivolá pomoc,“ popisuje M. Free-
man. Asistenční psi pak současně mohou 
plnit i canisterapeutickou roli a v domácím 
prostředí pomoci s uvolňováním svalstva 
nebo procvičováním.

Osobám s tělesným postižením dokáže asi-
stenční pes například podávat předměty 
spadlé na zem, přinést telefon a spoustu 
dalších úkonů. 
Výcvik asistenčních psů trvá kolem dvou let. 
M. Freeman říká: „Není to tak, že by každý 
pes uměl všech 90 možných povelů, ale psi 
jsou cvičeni přímo pro potřeby budoucího 
pána. U organizací cvičících asistenční psy 
je celosvětově zásadou, že nenutí své klienty 
shánět peníze a i u Pomocných tlapek jsou 
předáváni zdarma, byť jsou i organizace, kde 
se klient na nákladech spolupodílí. U nás 
je výcvik je hrazen sponzorsky, stojí kolem  
200 000 Kč.“ 
Ráda bych zde přidala ještě další informa-
ce, ale nemohu. Náš kocour chce podrbat na 
břiše a tato kočkoterapie nám oběma dělá 
moc dobře.

Šárka Pražáková

ZDROJE InFORMACÍ

• www.animoterapie.cz – portál o terapiích za pomoci zvířat obecně
• www.pomocnetlapky.cz a www.canisterapie.cz 
   – Pomocné tlapky, o. p. s. – výcvik asistenčních psů všech typů a canisterapie
• www.helppes.cz – Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. s.
• www.canisterapie.org – Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.
• www.canisterapie.info – portál o canisterapii společnosti Podané ruce, o. s.


