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EDITORIAL

Z gruntu nový

       život
Helena Šulcová má RS už 17 let. Když za mnou přišla na rozhovor, vůbec 
bych na ní nepoznala, že RS má už tolik let. O RS říká, že jí víc dala, 
než vzala, navíc před nedávnem začala žít úplně jinak, a tento, jak ona 
sama říká, z gruntu nový život jí přinesl spoustu nových pozitivních lidí, 
zážitků a příležitostí. Ačkoli i předtím přistupovala k životu s RS hodně 
pozitivně a řekla bych, že právě tento optimismus je jedním z klíčů, jak 
žít s RS, ale moc o ní nevědět.

Mnoho pacientů mluví o tom, že když dostali RS, 
hodně se jim přeskládal život. Co vzala a co přines-
la RS vám?
Já bych řekla, že RS mi více dala, než vzala – 
dala mi možnost se zastavit a uvědomit si, co 
je pro mě v životě skutečně důležité. Úplně 
jsem si přeskládala životní hodnoty. Nejdůle-
žitější je pro mě nyní nespěchat, nestresovat 
se a zbytečně se nerozčilovat. Ale také dělat 
radost sobě i druhým. Cítím se, i díky tomu-
to nastavení v životě, šťastnější a spokojeněj-
ší. Toto vnitřní naladění vede i k tomu, že má 
RS o sobě nedává příliš vědět. Cítím se jako 
zdravý člověk. Až díky RS, která mě takto za-
stavila, jsem si dovolila uvěřit, že člověk, když 
skutečně chce, může dělat spoustu věcí, které 
mají pro něj smysl a na které dříve neměl čas, 
myslel si, že na ně nemá čas, nebo si na ně čas 
zkrátka neudělal.

Mně ale přijde, že nespěchat a nestresovat se se 
v dnešním světě lehko řekne, ale hůř udělá. Jak to 
děláte?
Já se už několik desítek let zajímám o různé 
alternativní metody, které mimo jiné učí člově-
ka zacházet pozitivně se svou myslí. Je pravda, 
že pro některé lidi jsem tím pozitivním přístu-
pem až někdy nesnesitelná. Z každého dne se 
snažím vytěžit maximum a jsem vděčná za  
každé nové ráno. Každé ráno, můžu-li se takto 
otevřeně přiznat, si při první cestě říkám, jsem 
šťastná a vděčná, že můžu  volně jít, a těším se, 
co mě ten den pěkného čeká.

Toto hodně slýchám od pacientů, kteří mají RS už 
déle. Je život s RS i o tom, že se zaměřujete na jedi-
nečnost každého dne, každého okamžiku?
Určitě. Když se dozvíte tuhle diagnózu, tak 
vám sice neurologové řeknou, že dneska jsou 
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Z gruntu nový život

O tom, jak může být i život s RS 

zajímavý a naplněný, mluví v tomto 

čísle pacientka Helena Šulcová, kte-

rá má RS už 17 let, a v zásadě byste 

to na ní nepoznali. Je to žena, která 

mluví o z gruntu novém životě –  

a nám se ten příměr tak líbil, že jsme 

takto nazvali celé číslo časopisu. Řeč 

v tomto čísle byla i o jakési inventuře 

a pojmenování toho, co člověku v ži-

votě neslouží, povídaly jsme si o tom 

nejen s psycholožkou Janou Toma-

novou. A abychom do našeho čísla 

dostali i trochu pohybu, Petr Kovařík 

nás pozval na výlet a fyzioterapeut-

ka Klára Novotná nám poradila, jak 

začít cvičit.

Klidné pohodové dny a hodně sil 

vám přeje Šárka Pražáková 



v léčbě velké možnosti, a já jsem za tu léčbu 
vděčná, ale na druhou stranu, proč RS vzni-
ká, to zatím lékaři nevědí. U této nemoci 
tedy nevíte, co může být za hodinu, zítra, za 
týden. Proto je opravdu důležité být pozorný 
každý den i k maličkostem, které nás mohou 
potěšit, povzbudit a obohatit.

Ostatně co bude za hodinu, zítra či za týden, 
neví přesně ani zdravý člověk. My jsme si za-
tím neřekly, jak dlouho máte RS.
RS mám diagnostikovánu 17 let, ale mé po-
tíže začaly asi o tři roky dříve, občas jsem 
například zakopávala a byla jsem unavená. 
Když se mi narodila dcera, jako poslední  
z mých tří dětí, oslepla jsem na levé oko a po 
všech vyšetřeních byla mi diagnostikovaná 
RS.

Hovořila jste o tom, že jste si po oznámení 
diagnózy přeskládala život. Jak jste to dělala?
Moje kamarádky mi poradily způsob, který 

mi docela seděl. Vzala jsem si papír a na 
jednu stranu jsem si napsala, co jsem až 
doposud dělala v různých oblastech života, 
a na druhou to, co bych chtěla dělat. A zjisti-
la jsem, jak málo dělám toho, co chci. Takže 
jsem tyto činnosti postupně včleňovala do 
svého života a odškrtávala jsem si, co se mi 
už podařilo. Nicméně musím říci, že se mi 
dařilo plnit si tato přání a přetvářet svůj život 
až v momentě, kdy jsem si naplno uvědomi-
la, že jde o mě.

Mohla byste uvést konkrétně něco, co jste 
měla dělat, a nedělala, co bylo na tom sezna-
mu?
Vlastně jde o zdánlivé maličkosti. Odjakživa 
jsem milovala kino, divadlo, koncerty vážné 
hudby. Jak ale přišly děti na svět, tak jsem za 
kulturou chodila minimálně. Často jsem si 
to zdůvodňovala i tím, že na to nejsou pení-
ze, že budu někoho obtěžovat, aby mi pohlí-
dal děti, a tak. Jenomže ona to není taková 

maličkost. Když jsem si konečně dopřála 
návštěvu koncertu, udělalo mi to dobře na 
duši, chybělo mi to, uvědomila jsem si, že 
to je skutečně potřeba. Je to čas, který máte 
jenom pro sebe, můžete zrelaxovat – a to je 
hodně podstatné. Například i proto, že se 
vám pak snadněji komunikuje i s rodinou.

Slyšela jsem, že v našem životě jsou důležité 
takové tři pilíře. Vztahy, vztah k sobě samé-
mu a profese. Co ta RS udělala s vaším vzta-
hem s manželem?
Mám dojem, že vztah s mým dnes už býva-
lým mužem RS proměnila. Myslím, že man-
žel se té mé diagnózy asi bál, a proto se mnou 
o tom nechtěl vůbec mluvit. Když jsem na to 
zavedla řeč, bylo vidět, jak mu to nedělá dob-
ře. Možná nevěděl, jak se k tomu má posta-
vit, jak o tom se mnou mluvit, ale byly různé 
možnosti, jak by mohl ty informace získat  
a zbavit se svého ostychu. Přestože toto bylo 
téma, o kterém jsme se s manželem neba-



vili, pořád mi tahle moje velká rodina dá-
vala oporu a podporu i tím, že jsem nebyla 
sama. Nad vodou mě držely běžné radosti  
i starosti, které život přináší, motivovalo mě 
to, abych i pro ně všechny byla v pohodě.  
I když si dnes žiji po svém, pořád se se svý-
mi dětmi a širší rodinou vídám a je to pro 
mě důležité. Vrátím-li se ještě do minulos-
ti, je pravda, že například můj syn se tehdy 
k mé RS postavil úplně jinak. Byl se mnou 
na několika seminářích, které pořádala paní 
profesorka MUDr. Eva Kubala Havrdová. 
Něco podobného jsem čekala i od svého 
muže – že se bude snažit si něco sám zjistit, 
bude hledat způsob, jak se ke mně přiblížit. 
Bohužel se tak nestalo, nefungovalo to a po-
stupně jsme se vzdalovali. Samozřejmě neří-
kám, že chyba nebyla i na mojí straně, mož-
ná jsem to dělala špatně, možná jsem moc 
tlačila na pilu, možná jsem si to moc přála. 
Ale je pravda, že tohle byla jedna z věcí, která 
nás nakonec rozdělila.

Po jak dlouhé době jste se rozešli?
Po 25 letech.

Vy jste říkala, že jste si po rozchodu s manželem 
zařídila úplně nový život, začala jste žít úplně 
jinak. Jak jinak?
No začal mi úplně z gruntu nový život. Když 
jsme se s manželem rozcházeli, děti už byly 
velké. Oba synové se svými partnerkami žili 
už jinde, doma s námi byla jen dcera, která 
ještě studovala. Protože manžel chtěl zůstat 
v našem původním bytě, dostala jsem pe-
níze a koupila jsem si malý byt. Je pravda, 
že jsem počítala s tím, že moje dcera bude  
bydlet se mnou, ale chtěla zůstat u otce. Takže 
jsem zůstala sama a zařizovala jsem si úplně 
nový život. Dnes není příliš příznivá doba na 
koupi bytů, ceny jsou vysoko, nicméně po-
dařilo se mi sehnat byt, který mi vyhovoval,  
a musela jsem si zařídit vše okolo. Bylo to 
trochu podobné té době před dvaceti pěti 
lety, kdy jsme s manželem budovali naše ro-
dinné hnízdo, jenomže tentokrát to bylo pro 
mě a podle mě.

Z gruntu nový život – co vám to dalo?
Možná to bude znít divně, ale je to pro mě 
veskrze pozitivní změna. Mám čas na sebe 
a na všechno, co chci dělat. Chodím cvičit, 
za kulturou, dělám ještě jednu práci, která 
mě baví, zapojila jsem se do programu peer 
to peer a chodím pomáhat klientům do do-
mova důchodců. Je toho tolik, že ani nemám 
čas si uvědomovat, že jsem najednou zůsta-
la sama bez té velké rodiny. Dnes nemusím 
běžet na nákup a domů vařit velké obědy 
a večeře, ačkoli někdy, když přijdu domů, 

je mi po tom rodinném ruchu smutno, ale 
mám kolem sebe tolik skvělých lidí, že ne-
jsem sama. Navíc s dětmi mám hezký vztah  
a mám, zaplať Pán Bůh, i oba rodiče, se kte-
rými jezdím na chatu a užíváme si to. Zkrát-
ka vnímám tuhle změnu ve svém životě jako 
jedno velké pozitivum.

Co tohle všechno dalo vaší RS? Možná by se dalo 
říci, že rozchod s manželem je spíše stres. Jak jste 
to zvládla?
Víte, já nejsem moc člověk, který se ve vě-
cech pitvá. Navíc jsem toho musela tolik 
zařídit, šlo to tak rychle, že jsem ani nemě-
la čas se stresovat. Což je dobře, protože 
právě stres nám při RS škodí. Musím říci, 
že mám kolem sebe mnoho dobrých lidí, 
kteří mi dali podporu, dodávali mi odvahu.  
A já vím, že se na ně mohu kdykoliv obrátit, 
takže jsem nějaký strach moc nepociťovala. 
Díky těmto lidem jsem tím vším prošla bez 
velkých stresů.

Mám pocit, že máte docela zajímavý i profesní 
život. Co děláte?
Já jsem knihovnice a jsem jí ráda. Jak řekl 
můj kamarád z dětství: ty jsi chtěla být jako 
malá knihovnicí, jsi knihovnicí a umřeš jako 
knihovnice. A je to pravda, tuhle profesi, 
která mě těší, už dělám spoustu let, pracují 
tam se mnou skvělí lidé a doufám, že budu 
knihovnicí až do důchodu. Protože mi RS 
nezpůsobuje žádné větší obtíže, pracuji na 
plný úvazek a nemám s tím žádný problém.

Nicméně jste mi říkala, že pracujete i v Českém 
rozhlase – jak se vám to přihodilo?
Bývalý kolega odešel do Českého rozhlasu, 
a protože mně se tahle práce vždycky líbila, 
jsem ráda mezi lidmi, tak mi kolega nabí-
dl, abych s nimi jezdila jako externí pro-
dukční – taková holka pro všechno – a já to  
s radostí přijala. Jezdím na Výlety s Českým 
rozhlasem Dvojka, které jsou každou sobotu  
a jsou tam dva úžasní moderátoři, paní Svět-
lana Lavičková a pan Václav Žmolík. Jezdila 
jsem s nimi jenom tak na výpomoc, a když 
se naše spolupráce prohloubila, stala jsem 
se externím pracovníkem Českého rozhlasu.

Asi vás to baví…
Baví mě to moc. Mám možnost se dostat na 
místa, kam bych se jinak nedostala, a setká-
vat se s úžasnými lidmi, se kterými bych se 
jinak nesetkala. Navíc s lidmi, se kterými 
mi je hezky, a doufám, že je dobře i jim se 
mnou. Někdo by řekl, že z té soboty nic ne-
mám, ale já z toho mám tím, že mě to těší, 
hodně. Možná právě toto mi také pomáhá 
se udržet v takové pohodě. Nemám čas pře-
mýšlet nad „nesmrtelností chrousta“, mám 
spoustu pozitivních vjemů a celou neděli 
to v sobě zpracovávám. A když dělám běž-
né domácí práce, které přece jenom musím 
udělat, tak mi ta neděle rychle uteče. Někdy 
ještě v neděli navštívím rodiče nebo se vidím 
s dětmi, do toho mám občas sraz s nějakou 
kamarádkou – a to mi dělá také dobře. Já 
vím, že někomu by se zdálo, že je ve mně až 
přespříliš optimismu a radosti ze všeho, ale 
já to tak opravdu mám.

Myslíte, že právě tohle, co vás nabíjí, baví  
a o čem by možná neurologové řekli, že si vytvá-
říte ty prospěšné endorfiny, je to, co vám pomá-
há zvládat RS?
Určitě. Já si myslím, že je to strašně důleži-
tá věc, je to podobné jako ve sportu. Já jsem 
celý život hodně aktivně sportovala. A když 
to pak nešlo, tak jsem si našla jiný způsob 
hýbání, jako tai-či, které dělám leta letoucí. 
Nebo tancování, myslím tím společenský ta-
nec pro radost, to mě také moc baví. Pohyb 
je o vyplavování endorfinů a je to dokázané, 
ale stejně tak jsem zjistila, že mě nabíjí, když 
jdu ke klientům do domova pro seniory, dě-
láme tam aktivity, které je baví, a já z toho 
mám radost, a navíc při těchto činnostech ti 
lidé často vzpomínají, vyprávějí své příběhy 
a je v tom spousta moudrosti, která obohatí 
i mě. A musím říci, že se tím vždy cítím tak 
nabitá, že z toho žiji ještě několik dní.

Takže ten klíč k tomu, jak být i s RS 17 let v poho-
dě a téměř bez příznaků této nemoci, je vyhledá-
vat to, co člověka baví a nabíjí?
Určitě! Vím, že když jsem zkoušela něco,  
o čem jsem zjistila, že mě nebaví a nic mi to 
nedává, tak jsem z toho rychle odešla. Stej-
ně tak pokud jsem se dostala do kontaktu  
s lidmi, kteří mi neseděli, tak jsem z tako-
vých vztahů rychle odešla, protože to byla 
ztráta času a bralo mi to energii, o kterou 
zkrátka člověk nemocný RS člověk musí pe-
čovat. 

Kdybychom řekly nějakou myšlenku nebo motto, 
co nejvíc vyjadřuje váš pocit ze života, co by to 
bylo?
Každý den je jen jednou za život.
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Každý den je jen  
jednou za život.
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Musím říci, že setkání s Ivou bylo potěšením a obohacením i pro mě. Za prvé to bylo setkání s hodně 
pozitivním člověkem, který má co říct. Za druhé jí v prvním období pomohl a inspiroval ji příběh jedné 
pacientky, která nám poskytla rozhovor pro RS Kompas. Věřím, že i příběh a zkušenost Ivy někomu 
pomohou lépe žít s RS.

Vychutnávám 
              si všechno víc

Já bych řekla, že jste příkladem člověka, u které-
ho lékaři nějakou dobu tápali, než diagnostiko-
vali RS. Jak to probíhalo?
Bylo to před třemi lety. Nejdříve jsem přestala sly-
šet na jedno ucho, pak jsem začátkem léta měla 
křeče v ruce a noze a to se stále stupňovalo. Když 
jsem začala vážně uvažovat o návštěvě lékaře, 
tak jsem jeden den omdlela. Do nemocnice 
mě vezla sanitka, protože se zdravotníci obá-
vali, že jsem dostala mrtvici. Ukázalo se, že to 
tak není, doktor usoudil, že jsem hypochondr, 
a poslal mě domů. Můj laskavý a pečlivý man-
žel ale chtěl mít jistotu, a tak jsme byli ještě  
v motolské nemocnici, nicméně i tam jsem se 
nakonec dozvěděla, že mám své potíže rozcho-
dit. Chvíli jsem to rozcházela a byla bez pří-
znaků. Pak jsem se konečně dostala na vyšet-
ření magnetickou rezonancí, kde se na mozku 
prokázaly „nějaké změny“. Dostala jsem se  
k neurologovi, který mi udělal lumbální punk-
ci, protože měl silné podezření na RS. Můj 
manžel se opět postaral o to, abych se dosta-
la do MS centra v Motole, kde jsem narazila 
na skvělou lékařku MUDr. Meluzínovou a ta 

mi po vyšetřeních potvrdila, že se jedná o RS,  
a nasadila mi biologickou léčbu.

Co jste si řekla, když jste se dozvěděla, že máte 
RS? Mnoho lidí se poleká.
Pro mne to bylo svým způsobem uklidnění, 
že se konečně něco řeší. Tehdy mi hodně 
pomohl i váš časopis, kde jsem se dočetla  
o lidech, kteří dál žijí, jak chtějí, a jsou v po-
hodě – v podstatě více než před diagnózou. 
A hlavně jsou to lidé, kteří mají RS dlouhá 
léta. Nejvíc mě asi oslovil příběh pacientky, 
která poté, co se dozvěděla, že má RS, začala 
dělat šperky a nakonec vyrobila i jednu brož, 
kterou nosí Madeleine Albright. Už nějakou 
dobu jsem chtěla zkusit tvořit šperky a nyní 
to se mnou hodně souznělo. Navíc ta paní 
byla původně učitelka jako já. Řekla jsem si 
také, že udělám všechno pro to, abych byla 
zdravotně v pořádku. Léky jsou samozřejmě 
dobré, ale záleží mnohem více na mně sa-
motné, jak se má RS bude vyvíjet. I to jsem 
si uvědomila při čtení příběhů v časopise RS 
Kompas.

Jste učitelka, což může být někdy hodně stresují-
cí povolání. Pokračovala jste ve své profesi?
Zkoušela jsem se vrátit do práce, dokonce dva-
krát, ale nešlo to. Začala jsem vidět dvojitě, má 
neuroložka mi sdělila, že to je další ataka nemoci, 
léčili mě kortikoidy a tím se potvrdila má diagnó-
za definitivně. Předtím mi ještě lékařka říkala, 
že je to RS tak na 60 %. Poté mi manžel navrhl, 
abych zůstala doma. Svou profesi jsem ale úplně 
neopustila. Protože mám aprobaci matematiku 
a k tomu jsem si ještě dodělala německý jazyk, 
tak nyní z obojího dávám soukromé hodiny. Je to 
výhodné i v tom, že učím lidi, kteří se to naučit 
chtějí, a to mě baví. 

Mluvila jste o tom, že jste chtěla udělat vše pro 
to, abyste byla v pořádku. Jak se změnil váš život 
poté, co jste dostala RS?
Podle mě je nemoc takový impuls, aby se člověk 
zastavil a uvědomil si, co mu v životě nedělá dob-
ře, že jeho tělo z toho až onemocnělo. Já jsem 
si toho v jednom okamžiku nabrala trochu moc. 
Učila jsem na škole, pak jsem, když se narodi-
la dcera, odešla na mateřskou dovolenou, ale 
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během ní jsem studovala, dodělávala jsem 
si němčinu. Dlouho jsem si plánovala, že 
bych ráda měla doktorát, čehož jsem docílila, 
ale stresovala jsem se maličkostmi a brala si 
mnohé osobně. To si myslím, že nepochybně 
přispělo k mému onemocnění RS. 

Mohla byste více popsat, co vás stresovalo  
a brala jste si to osobně?
Učila jsem na střední škole, kde v prvním roce 
na obor přijmou velký počet studentů a pak 
postupně někteří z nich musí odejít, protože 
zkrátka na to studium nemají. No a já jsem 
navíc dostala na starost děti z těch problema-
tičtějších oborů. Musela jsem je vyhazovat, 
protože na studium nestačily, což se mě jako 
člověka velmi dotýkalo. Tak to je jeden z pří-
kladů. Když jsem o tom zpětně přemýšlela, 
došlo mi, že jsem často chtěla řešit věci, které 
mi řešit nepříslušely a mnohdy jsem je ani 
nijak ovlivnit nemohla. Přišla jsem na to, že 
takto to mám už od dětství. Vzpomínám si, 
jak mi mamka, když jsem byla trochu větší, 
říkala: „Prosím tě, postarej se o to, ať taťka 
nekouří.“ To je také dobrý příklad. Mně se 
tenkrát o tom i zdálo, protože jsem nevěděla, 
co s tím mám dělat. Dnes samozřejmě jako 
matka mám starost o své děti, ale už vím, že 
můj dospělý syn, kterému je 21 let, se zkrát-
ka o své věci musí postarat sám a já bych si  
s tím neměla ani dělat starosti. Je to obtížné, 
ale když si to člověk uvědomí, časem se to 
začne dařit. Velmi často si vzpomenu na ci-
tát, co jsem kdesi četla: „Bože, dej mi sílu, ať 
dokážu změnit to, co změnit můžu, tolerovat 
to, co změnit nemohu, a moudrost, abych to 
dokázala rozeznat.“

Ano, ten citát znám. Vy jste věřící?
Ano, jsem. Jsem katolička.

Promiňte, že se takto zeptám, ale hodně lidí, 
když onemocní, se zlobí na universum, Boha, 
přírodu, nebo jak to kdo nazývá, a ptá se: Co jsi 
mi to udělal? Proč? Je pro věřícího člověka lehčí 
přijmout nemoc? Nebo se také na Boha hněvá?
Já jsem si tímhle pocitem prošla už dříve, když 
jsem v pátém měsíci přišla o dceru. Vidíte, když 
o tom mluvím, ještě pořád jsem z toho smut-
ná. Hodně jsem o tom tehdy mluvila s kama-
rády faráři, bylo to těžké období, byla to velká 
ztráta, ale zpětně si uvědomuji, že věci v živo-
tě se nám dějí z nějakého důvodu, i když v tu 
chvíli nevíme proč. A takto to mám i s RS, která 
mi vstoupila do života. Beru ji jako příležitost, 
žiji daleko více v souladu se svými hodnotami,  
a dokonce mám pocit, že můj život je v někte-
rých ohledech lepší. A jako věřící mě i posilu-
je, že Bůh se o mě postará, což je ale samozřej-
mě moje cesta. Každý to může mít jinak.

Co to znamená, že žijete daleko více v souladu 
se svými hodnotami a že je váš život v některých 
ohledech i lepší? A mohla byste popsat, jak jste 
se k tomu dostala?
I dříve jsem si uvědomovala, co jsou moje 
hodnoty, ty se nezměnily, ale někdy jsem po-
dle nich nežila. Na prvním místě pro mě vždy 
byla rodina, láska a dobré vztahy s lidmi a po-
tom někde později tam byly i ty materiální věci  

a peníze. Nicméně někdy jsem měla pocit, 
že se musím postarat také o rodinu, vydě-
lat peníze atd. Jsem moc vděčná manželovi, 
že mi navrhl, abych zůstala doma. Starám se  
o rodinu a o to, abychom tu měli pohodu, a dě-
lám trochu i svou profesi. Ale tak, jak já mohu  
a chci. Navíc mi dělá radost i tvoření šper-
ků. Cítím daleko více vnitřní klid a pohodu.  
K tomu jsem se ale také propracovávala postupně. 
Nějakou dobu jsem se s vědomím, že mám RS, 
vyrovnávala. Měla jsem, jak se říká, blbou náladu. 
Pak jsem si ale přečetla ten rozhovor se šperkař-
kou a dalšími lidmi a řekla jsem si, že mohu také 
zkusit tvořit šperky a najít si způsob, jak se o sebe 
starat, aby mi bylo dobře. V té době jsem také hod-
ně malovala obrázky a dost mi to pomáhalo. Pa-
matuji si dokonce, že mi jednou má dcera jeden 
obrázek přemazala – a mě to tak strašně naštva-
lo, že létalo nádobí. Při tom jsem si uvědomila, 
že ty „čáranice“ jsou pro mě něčím moc důleži-
té, pomáhají mi vyčistit to, co mě zraňuje nebo  
i zlobí, a také jsem si vyzkoušela, že někdy je pro 
mě zdravé „upustit páru“.

Byla jste v dětství spíše tzv. poslušná holka?
Ano, to máte pravdu, chovala jsem se slušně  
a měla jsem dobré známky, aby rodiče byli rádi. 
Dělala jsem i pro jiné lidi to, co jsem si mys-
lela, že po mně chtějí a očekávají. Motivací 
mi byla často ta povinnost. A když mě man-
žel přesvědčoval, že bych měla ze školy odejít, 
protože mě to stresuje a je tam velké množ-
ství bacilů, i když já jsem samozřejmě měla 
svou profesi ráda, vyvedlo mě to zprvu z míry, 
že něco nemusím, nemusím mít tu jistotu 
pravidelného měsíčního příjmu. Dnes jsem 

mu skutečně moc vděčná za život, který teď 
můžu žít. Také, když jsem se vnitřně zklidnila  
a vyčistila se i od negativních emocí a stresu, ke 
mně přichází daleko více lidí, kteří mají v sobě 
pohodu, láskyplnost, jiskru. Nějak si tyto vztahy 
s kvalitními lidmi přitahuji. Jsou to lidé, kteří 
nedělají něco, protože je z toho prospěch, ale 
protože je to dobré. Moc mi také nyní dělá dobře, 
že mohu být peerkou, tedy pomáhat pacientům, 

kteří se právě dozvěděli, že mají RS. Nejdřív byla 
má motivace opět spíše ta „povinnost“, že budu 
peerka, protože jako křesťanka jsem měla pocit, 
že dělám málo dobrých skutků. Dneska jsem 
moc šťastná, protože setkávat se s ostatními pee-
ry je hodně obohacující a potkávat lidi jako peer-
ka je také zajímavé. Co člověk, to jiný příběh –  
a mám radost, když někomu má zkušenost po-
může a dá naději.

Hodně jsme si říkaly, co vám pomáhá být v du-
ševní pohodě. Staráte se nějak i o své tělo, o jeho 
zdraví a kondici?
Cvičím pravidelně a daleko více než dříve.  
I když netrávím čas ve vydýchané tělocvičně, 
ale každý den alespoň 20 minut cvičím sama 
doma. Je to taková moje sestava složená z cviků 
z různých cvičebních systémů, snažím se hodně 
posilovat vnitřní svalstvo, takže jsou tam cviky  
z jógy, z SM systému a další. Chodím s naší fe-
nou Aurou hodně ven. I když mám pořád skoro 
stejnou trasu procházky, tak každý den je příro-
da jiná, jiné barvy, jiné světlo, počasí… Těší mě 
pozorovat Auru, jak je krásná.

Co je SM systém?
Metoda SM systém je cvičení podle MUDr. Ri-
charda Smíška. Jedná se o cviky s elastickým la-
nem, které pomáhají správně aktivovat spirální 
svalové řetězce, ty jsou díky špatným návykům 
(např. sedavé zaměstnání) ochablé. 

Je to o tom, že si daleko více vychutnáváte přítom-
ný okamžik?
Ano, je to tak. Vychutnávám si daleko více každou 
chvíli a cítím se dobře.
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Protože v minulém čísle měl výlet od Petra Kovaříka velký úspěch, požádali jsme ho o další  nápad 
na rodinný výlet. Vydáte-li se na tuto cestu, podívejte se na mapku, kterou nám pan Kovařík poslal  
spolu s fotografiemi některých zastavení, která bychom neměli minout.

Pozvánka trochu sváteční 

Blíží se Vánoce, svátky naděje. A nejenom chlebem je člověk živ. Ten-
tokrát pojedeme do jižních Čech. Je to poutní místo, Římov v okrese 
České Budějovice. Kopii italského Loreta nechal postavit jezuita Jan 
Gurre. Celá křížová cesta je necelých 6 km dlouhá a má 25 zastavení. 

Začneme na návsi u kostela. Stojí tam také 670 let stará lípa. 
Procházka je celkem po rovině. Příjezd je možný i autobusem  
z Českých Budějovic. Celá trasa je dobře značená zelenou turistickou 
značkou. Kdo by se chtěl ještě projít, může po modré směrem na 
Dolní Stropnice k Noskovu mlýnu a zpět. Trasu si tak prodloužíte  
o 5 km. Hezký výšlap přeje Petr Kovařík. 
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Malá životní
     inventura
Když o tom tak přemýšlím, řekla bych, že možná ta inventura s psycholožkou Janou Tomanovou nebyla 
tak malá. Mluvily jsme o tom, jak se podívat na to, co je v našem životě nefunkční, a co naopak má  
hodnotu, a podle toho nastartovat proměnu svého života. Řeč byla o tom, co všechno je užitečné 
udělat a co nám v této změně brání.

Když člověk dostane RS, začne asi vážit, co mu  
v životě prospívá a co ne. Možná se dívá i na růz-
né oblasti života. Vnímáte to tak i vy?
Mně to trošku připomíná inventuru. Já toto slovo 
pro životní bilancování mám ráda. Nejen, když 
onemocní naše tělo, ale někdy onemocní i duše, 
naše vztahy, zkrátka náš svět, vždy to může být 
příležitost. Jak se říká: pro smutného člověka je 
svět smutný, pro veselého naopak veselý. Oprav-
du záleží na tom, jakou optikou se na to, co se 
děje, díváme. Samozřejmě, když vstoupí člověku 
do života chronická nemoc, většina lidí si musí 
odžít ty fáze, které přicházejí, než novou situaci 
dokáže přijmout – to jsou například to známé 
popření, vztek, smutek apod., o tom jsme spo-
lu už párkrát pro RS Kompas hovořily. Nicméně 
potom přijde čas, kdy si člověk může říci: dobrá, 
stalo se to, je to hrozné, tak se pojďme podívat, jak 
to překonám. Asi prvním krokem, jak zvládnout 
takovouto změnu, je naplno si přiznat: toto je se 
mnou napořád, nečekat, že se to změní, že se 
náhle uzdravím nebo lékaři řeknou, že se spletli, 
nestává se to. V případě, že člověk přišel navíc  
o vztah, nečekat, že se partner vrátí, pokud při-
jdeme o práci, nedoufat, že nás šéf zavolá zpět. 
Přestože malá část našeho já někde v koutku 
možná umanutě říká: já chci, aby to bylo jako 
předtím, je dobré uznat fakt, že nic nebude jako 
předtím. No a právě v tom okamžiku je čas na to, 
aby si člověk udělal kompletní inventuru svého 
života. Dělá se to obvykle tak, že si člověk sepíše 
seznam běžných činností, ať už ve dnech všed-
ních či svátečních, a tento seznam nám odhalí  
i ty činnosti, které už nechceme nebo nepotřebu-
jeme dělat. Ty se potom pokusíme ze svého ži-
vota odstranit nebo je dělat co nejméně. Když se 
například rozhodneme nedělat činnosti týkající 
se domácnosti nebo omezit setkání s lidmi, kteří 
nás nijak neobohacují, zjistíme, že většinou se 
nic nestane.

Než jsme si začali povídat, zmínila jste se, že jste 
tu nedávno měla pacienty, se kterými jste dělali 
jakousi inventuru vztahů. Mohla byste o tom něco 
říci?
Ano, alespoň si to osvěžím. S trochou nadsázky 
můžeme říci, že vyklidit šatník je daleko lehčí 
než si uklidit ve vztazích. Je těžké někomu i blíz-
kému říci: Dnes tě nenavštívím, protože si chci 
udělat den pro sebe. Říci přátelům, že už nebu-
du chodit na naše pravidelná setkání, protože se 
chci věnovat něčemu jinému nebo zkrátka už mi 
tato posezení nic nedávají. Pacienti často říkají, 
že nemoc nám chce něco říci, může to být i to, 
že máme v krajním případě definitivně odejít ze 
vztahu, který je dlouhodobě nefunkční. Co jiné-
ho by nás mělo upozornit na to, že něco nefun-
guje, než to, že tělo onemocní? Co by mělo být 
ještě tou pomyslnou poslední kapkou? Já vím, 
odejít ze vztahu je vždycky těžké, ale pokud ze 
svého světa takto odstraníme vztah, který už je 
vyčerpaný, otevírá se nám prostor pro nové vzta-
hy, nové lidi, kteří nás budou více inspirovat –  
a ten nový vztah nám dodá energii a sílu. Mnoho 
mých pacientů to takto říká: Ano, nechali jsme 
ze svého života odejít lidi, se kterými jsme si už 
neměli co dát, a byl tam najednou volný prostor. 
Nezůstal dlouho prázdný, přišli do něho lidé, se 
kterými nás komunikace více naplňuje.

Stává se, že člověk, když dostane RS, najednou 
zjistí, že už z různých důvodů nemůže dělat svou 
práci nebo zaměstnavatel ho chce propustit. Jak 
se na takovou situaci dívat pozitivně?
Především je dobré, že jsme tuto informaci vů-
bec dostali. Setrvávat v nějakém polofunkčním 
pracovním vztahu nemá příliš smysl. Pokud 
jsme někde, kde nás zaměstnavatel trpí, není to 
pro nás příliš povzbuzující, protože to samozřej-
mě cítíme. Držíme-li se sami zuby nehty práce, 
která nám nepřináší žádný velký užitek, radost 

ani smysl, bere nám energii, nemáme chuť se 
pouštět v této práci do nových projektů, je to 
zkrátka stav vyhoření, měli bychom odejít, pro-
tože setrvávání v takovéto práci, držení se v ní za 
každou cenu je velký žrout energie. A přiznejme 
si, i takovéto vyčerpání může vést k atace nemo-
ci. To, co nás často v takovémto zaměstnání drží, 
je strach. Pokud tento strach odejít je jedinou 
motivací, neměly by nás tyto obavy limitovat  
v ochotě pouštět se do nových věcí. Ono se vždy 
říká takové klišé, že když něco opustíme, čeká 
nás něco lepšího. Nemusí to být něco lepšího, ale 
vždy to bude jiné. Něco, co je třeba důležité pro 
nadcházející etapu našeho života.

Slyšela jsem, že někteří pacienti po takovéto in-
ventuře úplně změnili svůj pracovní život a nyní 
mají tzv. portfoliový job.
Ano, to je pro některé pacienty moc dobré. Pra-
cují na více místech, například na zkrácený úva-
zek nebo jen některé dny v týdnu. Něco dělají 
pro finanční stabilitu, něco pro potěšení, vnáší 
to do jejich života větší pestrost a obvykle i vět-
ší rovnováhu.
Už jsme o tom také mluvili, jednou z oblastí, ve 
které bychom si měli udělat jasno, je vztah k nám 
samotným. Jak se k tomuto dá postavit pozitivně?
Říká se, že když si člověk uvědomí, že nejzáklad-
nější vztah je vztah sám k sobě, už nikdy nebude 
sám. Na druhou stranu se lidé bojí být sami se 
sebou. Ta konfrontace se sebou, to pohlédnutí 
sobě do tváře, nahlédnutí do hlavy, srdce, duše, 
může být někdy bolestivé. Je to nepohodlné, pro-
to volíme nejrůznější aktivity, shromažďujeme 
kolem sebe lidi, se kterými si možná nemáme 
co říct, ale jsou takovým filtrem, který nás izoluje 
od nás samotných. Proto se spousta lidí samoty 
bojí. Ono to ale nemusí být těžké vytvořit si dob-
rý vztah sám k sobě, a když se nám to podaří, tak 
se nám obrovsky uleví. My od sebe nikam neode-
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jdeme. Například se dá začít dobrým vztahem ke 
svému tělu. Ocenit ho za to, že i když je nemoc-
né, tak se nevzdává, každý den dokáže vstát a jít 
dál, i když cítí nějaké obtíže, stejně se zvedne  
a dělá věci, které ho těší. Někdo se ponoří do své 
hlavy, svých myšlenek, do toho, co ví, co umí, co 
ho zajímá, někdo se podívá na své emoce a uvě-
domí si: já jsem dobrý člověk, protože umím vy-
tvářet hezké vztahy s lidmi, a cítím, že i ostatním 
lidem je se mnou dobře. A mně samotnému je 
se sebou také dobře, protože znám tyto svoje 
kvality, vím, co jsou moje hodnoty, vyznám se  
v sobě. Umím být k sobě empatický a baví mě sám 
sebe sledovat. Je dobré, když si každý vytvoří sám 
v sobě určité místo, kde cítí svůj střed, kde sídlí 
jeho stabilita. A když se cítíme fyzicky, emočně 
nebo vztahově rozkolísaní, je možné se do toho-
to místa, bodu síly, stáhnout, spočinout v něm. 
Je to něco, čeho se můžeme chytit, pro někoho je 
to vyloženě vizuální vjem, jakési madlo, které cítí 
v břiše, srdci nebo nohou, pro někoho je to spí-
še psychická opora, taková opěrná hůl stvořená  
z hodnot, o které se člověk může opřít.

Dokázala byste uvést příklady, jak se lidé dopra-
covávají k tomu, že je život s RS pro ně příleži-
tost?
Je zajímavé, že na svůj život jako na příležitost se 
často umějí podívat lidé, které RS už nějak fyzic-
ky omezila. Slýchám od nich, že se jim nyní žije 
lépe, protože si uvědomili, že každý den je dar. 
Ta příležitost, kterou v sobě každý den skrývá, 
je podle nich i v tom, že mohou dělat to, o čem 
do té doby jen přemýšleli jako o něčem, co by 
jim udělalo radost. Znám například paní, která 
si vyjednala u zaměstnavatele úpravu pracovní 
doby, tedy část týdne pracuje doma. Rozvrhla si 
nyní práci tak, aby splnila, co je třeba udělat, ale 
dvě hodiny denně si udělá přestávku a věnuje se 
vytváření patchworkových dek a moc ji to baví. 
Pak máme pacienty, kteří píší pohádky – a ně-
kteří jsou v tom úspěšní. Když děláme něco, co 
nás skutečně těší, je to i takový lék proti stresu. 
Neurologové všem pacientům doporučují, aby 
se vyhnuli stresu. Mnohým z nich, těm hodně 
aktivním, také říkají: Je jedno, jak budete od-
počívat, ale odpočívejte. Jenomže my, jak jsme 
v takovém tom kolotoči života, se často cítíme 
dobře nebo špatně podle toho, kolik věcí ten den 

zvládneme či kolik toho zařídíme. A už méně si 
všímáme toho, jak se při těchto činnostech cítí-
me. A najednou lékař řekne: šetřete se. Jak se to 
ale dělá? Někdo si lehne na gauč a za pět minut 
ho to přestane bavit, pak si vezme knihu – a ej-
hle, také není moc zajímavá, takže si pak začne 
vzpomínat, co ho skutečně baví, co by rád. Je to 
o učení se, více vnímat, jak se skutečně cítíme,
při čem je nám dobře, pak si třeba sedneme na
lavičku do přírody, kde můžeme jenom tak být.

Je to o tom, jako kdyby to „jenom tak být“, bez 
posuzování, mělo zpočátku menší hodnotu?
Ano, skoro pořád nám v hlavě běží, tohle je dob-
ře, tohle je špatně. Někdy je ale dobré jen tak být.

Dá se změnit, když naše mysl je nastavena spíše 
kriticky, když vše vnímáme spíše negativně? Dá se 
s tím něco dělat?
Dá – když máme hodně silnou vůli. Je to, jako 
když se učíme cizímu jazyku. Pokoušíme se 

mluvit a někdo nás opravuje. Jenomže ten rozdíl 
je v tom, že mluvíme sami se sebou a opravu-
jeme sami sebe. Náš obvyklý monolog je třeba 
hodně negativní, vyčítavý, hodnotící, to nesmíš, 
to je špatně, to bys měl, tohle by ti nikdo nedo-
volil, tohle se nepovede, to nedokážu, nemohu, 
bojím se. To jsou ty promluvy, které nám často 
běží hlavou, náš starý scénář. Tento negativní 
monolog bychom měli souběžně přemazávat, 
opravovat novou promluvou, ve které se doká-
žeme více povzbudit, mluvit na sebe laskavěji, 
být na sebe hodnější. V tomto novém scénáři, 
který by postupně měl v našem životě převlád-
nout, by mohla znít slova jako: zvládnu to, vy-
zkouším to, buď můžu mít strach, nebo můžu 
něčemu věřit, to, co se stalo, je tragédie, ale 
může to být začátek něčeho nového, je to pří-
ležitost a já to tak vezmu. Jde o to nahradit tu 
starou nahrávku ve své hlavě něčím novým, co 
nám i našemu zdraví udělá dobře.

Kdybych se obloukem vrátila k naší inventuře, 
dalo by se říci, co je pro tuto inventuru a násled-
né nové vykročení užitečné?
Je skutečně dobré zjistit, co je pro nás  
v životě důležité. Je užitečné si vzít papír  
a tužku a sepsat si to. Dám příklad: v ob-
lasti vztahů pro nás bude asi nejvíce důle-
žitá rodina. Můžeme si vypsat, kdo do této 
rodiny patří, protože často jsou to pro nás  
i lidé z širší rodiny. Podívat se na to, kdo je pro 
mě z té rodiny nejdůležitější. Kdo mě nejvíce 
potřebuje, kdo mi dává největší podporu, kdo 
mi energii bere – a takhle se dá rozklíčovat kaž-
dá oblast našeho života. Takováto analýza nám 
ukáže, co pro nás má v životě skutečnou hodno-
tu. Pak jednou za čas mohu udělat něco, co jsem 
do té doby nedělala, něco nového. Třeba to, že 
pošlu životopis někam, kde by mě práce bavila 
více nebo by byla méně náročná. Nebo by ta prá-
ce byla blízko domu, protože lidé často dojíždě-
jí, protože mají pocit, že jinde by tu práci nese-
hnali. Nebo je to zaměstnání finančně výhodné, 
ale je na druhou stranu tak vyčerpávající, že to 
jejich zdraví nedělá dobře. A to je další důležitá 
věc. Je dobré podívat se na to, kde se nám ztrá-
cí energie, co nám bere sílu, elán, kde zkrátka 
přicházíme o svou životní jiskru. A pak hledat 
způsob, jak svou životní sílu lépe ochránit. 

Je dobré podívat se  

na to, kde se nám 

ztrácí energie, co nám 

bere sílu, elán, kde 

zkrátka přicházíme  

o svou životní jiskru.

A pak hledat způsob, 

jak svou životní sílu 

lépe ochránit. 

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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Roztroušenou sklerózu má paní Pavlína  
14 let. Nejprve začala špatně vidět a lékaři 
měli podezření na zelený zákal, později pro-
dělanou mozkovou příhodu a nádor mozku. 
Pak se přidaly i fyzické obtíže, a když jedno-
ho dne neudržela v ruce už ani tužku, od-
vezli ji kolegové rovnou na neurologii, kde 
už specialisté měli jasno – roztroušená skle-
róza. Magnetická rezonance a další vyšetře-
ní, která trvala rok, její diagnózu už jenom 
potvrdily.
Ptám se jí jako mnohých jiných, co jí nejví-
ce pomohlo se s touto diagnózou vyrovnat. 
„Asi to, že jsem neměla moc času se tím za-
bývat, protože jsem měla dvě malé děti a pro 
ně jsme musela fungovat. Dcera chodila do 
první třídy, syn byl ještě ve školce. Protože 
jsem byla profesí policistka v terénu, tedy 
jsem hodně zaměřená na fakta, pomohlo mi 
i setkání s jednou pacientkou, která měla RS 
už déle a nemoc ji téměř neomezovala.“ Nic-
méně život paní Pavlíny se ocitl na hodně te-
kutých píscích – manžel se s její diagnózou 
nesmířil, tvářil se, že nemoc vlastně není, 
a z toho vyplývalo, že jí ani nebyl oporou. 
Paní Pavlíně tehdy pomáhalo, že se vrátila  
k józe a meditacím, které ji hodně držely 
nad vodou, také jí byli nápomocní přátelé. 
Jako mnoha jiným se jí přeskládaly život-
ní hodnoty. Méně už se zabývala tím, co je 
vázáno na materiální bohatství, jako je mít 
více peněz, mít více věcí, vlastnit dům. Dale-
ko důležitější pro ni byly vztahy. „Dodržovat 
léčbu a věřit lékařům je důležité, mám štěs-
tí, že jsem natrefila na dobré lékaře,“ říká 
paní Pavlína. „Navíc mi tenkrát pomáhali 
lidé, které jsem si nějak do života přitáhla, 
kteří se více zaměřovali na to, jak se cítí naše 

duše. Byli to lidé, kteří se stejně jako já zají-
mali o jógu a meditace, a také jsem se krátce 
seznámila i s reiki. Navštěvovala jsem kurz, 
který mi doporučili přátelé,“ vypráví paní 
Pavlína.“ Řekla bych, že paní Pavla o svou 
duši začala pečovat i ze zdravého pudu sebe-
záchovy, protože tekuté písky jejího života se 
začaly přesýpat tak, že měla co dělat, aby to 
zvládla. Její manželství se postupně rozklí-
žilo a vyvrcholilo bouřlivým rozvodem, kdy 
zpětně zjistila, že dům, ve kterém bydlela  
s manželem, je přepsán na tchyni a děti byly 
manželem připraveny na rozvod takovým 
způsobem, že se rozhodly žít s otcem a jeho 
matkou. „To už nešlo jen tak ustát,“ říká Pav-
lína. Aby se jí úplně nerozsypala psychika, 
pomohla Pavlíně psycholožka, intervenční 
centrum a také už nějakou dobu brala an-
tidepresiva, která v tomto případě byla dob-
rým pomocníkem, protože stres může zdra-
votní stav nemocného RS hodně ovlivnit  
k horšímu. „V té době jsem začala použí-
vat na větší vzdálenosti trekové hole, které 
mi ale časem už nevyhovovaly, protože při 
chůzi s nimi jsem měla celou stabilitu těla 
položenou na zápěstích, tak jsem nakonec 
zvolila francouzské hole, s kterými je opo-
ra stabilnější. Víte, já jsem opravdu spíš za-
měřená na tu praxi, takže když mi nějaká 
pomůcka nevyhovuje, hledám jinou, lepší 
variantu,“ konstatuje Pavlína. To bylo před 
sedmi lety. Pavlína stála na prahu nové etapy 
života, na novém začátku. Tehdy jí kamarád-
ka doporučila, aby zkusila studovat vysokou 
školu, sociální pedagogiku, a Pavlíně se ten 
nápad velmi zalíbil. Souznělo to s její po-
třebou přes všechno, co se jí v životě děje, 
pomáhat ostatním. Školu už má vystudova-

nou, jak sama říká, všechny ty hodiny práva, 
psychologie, sociologie a dalších předmětů 
jí samotné byly k užitku, ale zároveň to byla 
fakta, která mohla předávat dále i pacien-
tům, kteří se právě dozvěděli, že onemocněli 
RS, ale i jiným lidem, kteří její pomoc potře-
bovali. Stále pracuje u policie, i když už jako 
civilní pracovnice. Je tím prvním člověkem, 
kterého lidé na jedné policejní služebně po-
tkají v recepci. „Důležité je, abych ty lidi, kte-
rým se stalo něco nepříjemného, uklidnila, 
že jejich problém je řešitelný, když k nám 
dorazí, jsou už v bezpečí,“ vysvětluje. „Také 
je ale třeba, abych si zachovala nadhled a ne-
nechala jejich problém na sebe působit pří-
liš, to by mi ublížilo. Pořád se této rovnováze 
učím,“ říká. Navíc Pavlína působí aktivně  
i v kroměřížské pobočce sdružení Unie 
Roska. Začalo se jí dařit i v osobním životě. 
Už pět let má láskyplný vztah, kde jsou si  
s partnerem vzájemně oporou. „Dávat lásku, 
oporu a podporu, mít kolem sebe úžasné li-
dičky, to je nejdůležitější, můj život se díky 
těmto vztahům změnil k lepšímu. To, že 
mohu pomáhat druhým lidem, mě nabíjí. 
Kvalita mého života je jiná, bohatší a smys-
luplná a i díky tomu mám své tělo i nemoc 
pod kontrolou,“ uzavírá Pavlína. A mimo-
chodem, ten muž, který je nyní její životní 
oporou, po celou dobu seděl s námi u stolu, 
jako by chtěl dát tu podporu nám oběma.

S paní Pavlínou Kovalovou jsme se potkaly v jednom pražském hotelu, kde probíhalo setkání peerů. Tedy 
zkušených pacientů, kteří pomáhají lidem, již se o své RS dozvěděli třeba před pár dny. Přišla o dvou fran-
couzských holích, tak jsem byla zvědavá, zda se i jí přes toto fyzické omezení život proměnil a RS jí přinesla 
nové kvality do života. Rovnou řeknu, že příběh, který jsem si vyslechla, nebyl lehký a opět jsem musela, jako 
i v jiných příbězích, obdivovat sílu, kterou paní Pavlína v sobě našla. A že se přes všechny překážky nevzdala 
a ještě chce pomáhat jiným a říká, že ji samotnou tato pomoc nabíjí.

Život s oporou

Potřebujete pomoc peera? 

Napište nám dotaz na 

www.rskompas.cz.
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NEZAHÁNĚJTE SVŮJ SMUTEK PŘÍLIŠ BRZY
Loučení je symbolem ztráty a přirozenou reakcí na ztrátu je smutek. 

Tím větší, čím větší hodnotu jsme tomu, co jsme ztratili, přikláda-

li. Je naprostý nesmysl, 

když současný americký 

manuál psychiatrických 

poruch považuje po úmr-

tí blízkého člověka truch-

lení delší než dva týdny 

už za depresi, kterou by 

měl léčit psychiatr. Tako-

vá ztráta může bolet déle 

než rok, někdy dva roky.  

S každou ztrátou, ať 

už jde o zdraví, vztah,  

o iluzi či věc, jako kdy-

by nás kus ubylo a po-

třebujeme čas, aby se 

rána na duši zacelila,  

a další čas, aby ztracená 

část dorostla.

Proto smutek psycholo-

gové a terapeuti nepova-

žují za jednoznačně špat-

ný nebo škodlivý. Smutek 

je totiž také časem různě 

dlouhého zastavení, use-

brání, přemítání, hodno-

cení a nakonec hledání 

náhrady. Ta může přijít –  

k našemu překvapení – 

úplně odjinud, než čeká-

me.

Jen nesmí přejít v de-

struktivní sebelítost, kdy 

se člověk zavrtává – dalo 

by se říct s velkou chutí – do neplodného hejčkání svého bebíčka  

a od druhých vyžaduje bezbřehý soucit a za ním sobecký požadavek, 

který lze vyjádřit nejspíš větou: Pojďte mě zachraňovat! (S dodatkem:  

A uvidíte, že se vám to nepovede, protože já jsem tak nešťastnej jak 

žádnej jinej, heč!).

Truchlící člověk má právo 

na to, aby lidé na něj brali 

jistý ohled, aby ho nenutili 

do křečovitého veselí, aby 

mu dopřáli klid na zpra-

cování ztráty. Ještě před  

sedmdesáti roky pro to 

naše kultura měla vypra-

covaný i rituál: když umřel 

někdo blízký, nosila se šest 

týdnů na klopě nebo na 

rukávu černá stužka, ženy 

se oblékaly do černého  

a rodina se nezúčastňo-

vala společenských akcí 

naplněných veselým pro-

gramem. Pak ale nastal 

čas všeobecně radostné-

ho budování socialismu  

a komunismu a na sku-

tečně osobní potřeby ne-

zbyl čas ani místo.

Věřím, že by prospělo, 

kdybychom se k těmto 

zvykům nějakou ces-

tou vrátili. Jsou dobré. 

A vzpomeňme také, že 

už více než před stole-

tím Freud správně řekl, 

že deprese je někdy daň 

za neodžitý smutek. Ve 

smutku nás empatie oko-

lí pomůže přenést přes těžký čas, v depresi je to mnohem obtížnější.

Celé toto číslo časopisu je o nových začátcích, nicméně nový začátek je až druhá etapa toho, co se děje, 
když člověka postihne nějaká ztráta. Nejdříve obvykle přichází smutek nad tím či po tom, co jsme ztratili. 
Ztráta zdraví samozřejmě patří k těm velkým životním ztrátám. Psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, CSc., 
jsme se proto zeptali, zda má smysl smutek zahánět.

Smutek  k životu patří

Bílým šátkem mává,
kdo se loučí.

Každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.

Poštovní holub křídly o vzduch bije
vraceje se domů.

S nadějí i bez naděje
věčně se vracíme domů.
Setři si slzy a usměj se

uplakanýma očima.
Každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.

Jaroslav Seifert



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 problemati-
ku 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: goette. CZ/CPP/17/0024

V POHYBU Zkušenosti | Rady | Tipy pro aktivní život12

1. 
Cvičení pomáhá zlepšit váš 
zdravotní stav
Mnoha studiemi již bylo prokázáno, že cvi-
čení pomáhá zlepšovat zdravotní stav osob 
s roztroušenou sklerózou (RS). Cvičení (pro-
váděné podle doporučení) je bezpečné a ne-
způsobuje ataky. Pravidelné cvičení naopak 
může působit do jisté míry i protizánětlivě. 
Cvičením je možné zmírnit symptomy one-
mocnění, které jsou obtížně ovlivnitelné 
pomocí léků, jako je např. únava, svalová 
slabost, rovnováha či deprese. Při pravidel-
ném cvičení se zvyšuje svalová síla a kondice  
a vytvářejí se větší funkční rezervy. 

2. 
Zjistěte si potřebné informace
Potřebné informace o cvičení můžete zís-
kat od svého ošetřujícího lékaře nebo od 
specializovaného fyzioterapeuta. Informa-
ce také můžete najít na ověřených webech 
(kromě webu RSkompas jsou to mimo jiné 
weby pacientských organizací, jako jsou 
Mladí sklerotici, Roska, EREStým). Poradit 
vám mohou také jiní pacienti s onemocně-
ním RS, ale mějte na paměti, že projevy RS 
jsou u každého velmi individuální. Cvičení, 
které někomu vyhovuje, tedy pro vás ne-
musí být stoprocentně vhodné. 

3. 
Nechte si poradit od odborníka
Pokud nemáte příliš zkušeností se cvičením 
nebo pokud jste po atace RS, je vhodné si 
nechat poradit cviky od odborníka-fyziotera-
peuta. Kontakt na fyzioterapeuta vám může 
dát váš ošetřující neurolog v RS centru nebo 
si ho můžete najít např. na webu www.msre-
hab.cz. 
Na tomto webu můžete najít i instruktáž-
ní cvičební videa. Ale ani sebelepší cvičební 
video nenahradí osobní cvičební instruktáž, 
kdy vám může terapeut opravit provedení 
cviků, abyste se je nenaučili provádět chybně.

4. 
Vyzkoušejte různé druhy cvičení
Nejčastěji doporučovanou aktivitou pro 
osoby s RS je aerobní nebo posilovací cvi-
čení. Velmi oblíbená je také jóga. Také jiné 
pomalé formy tzv. body-mind cvičení, jako 
je tai-či, čchi-kung nebo např. pilates, jsou 
velmi prospěšné, protože procvičují nejen 
tělo, ale i zklidňují mysl. 
Pro domácí cvičení jsou vhodné kombinace 
protahovacích a posilovacích cviků. Pohyb 
ve vodě zase díky vztlaku vody pomáhá pro-
vedení pohybu a zároveň klade mírný od-
por. Konkrétní výběr aktivity závisí na tom, 
co chceme především cvičením zlepšit, ale 
také na vašich preferencích – cvičení by vám 
mělo především dělat radost a bavit vás.

5. 
Najděte si parťáka na cvičení
Aby mělo cvičení pozitivní efekt, je potřeba 
ho provádět dlouhodobě a pravidelně. Někdy 
je však těžké se ke cvičení přimět a neztra-
tit cvičební motivaci. Pomoci může, pokud 
bude někdo cvičit s vámi (kamarád, blízký, 
kolega…), protože ve dvou se to lépe táhne. 

6. 
Sledujte svůj pokrok
Cvičení zlepšuje kondici a svalovou sílu, ale 
změny jsou pomalé a pozvolné a často si 
je třeba člověk ani hned neuvědomí. Proto 
je dobré pravidelně sledovat svůj cvičební 
pokrok. Vhodnou možností je např. moni-
torovat počet kroků nebo si zaznamenávat 
dobu cvičení či zvládnutý počet opakování. 
Mějte však na paměti, že není cílem vždy 
dosahovat co nejvyššího počtu, ale záleží 
také na kvalitě provedení a abyste se u cvi-
čení cítili tělesně dobře. 

7. 
Odměňte se za úspěchy
Pro udržení motivace je vhodné se za své 
cvičební úspěchy odměnit – udělat si něčím 
radost. A úspěch nemusí znamenat jen něja-
ké konkrétní výkony, ale už třeba jenom fakt, 
že nebudeme cvičení odkládat a vynechávat. 

8. 
Pokud chcete dosáhnout zlepšení, 
musí být trénink intenzivní
Je-li vaším cvičebním cílem nejen udržení 
kondice, ale chcete-li dosáhnout nějakých 
podstatných zlepšení, pak je potřeba, aby 
byl trénink intenzivní. Pro dosažení viditel-
ných zlepšení je potřeba minimální trénin-
ková intenzita dva- až třikrát týdně, 45–60 
minut po tři měsíce. Pro zlepšení svalů 
oslabených po atace je někdy nutné i kaž-
dodenní cvičení 15–20 minut podle instruk-
cí terapeuta.

9. 
Zkuste zvýšit úroveň své pohybové 
aktivity
Pro zlepšení celkové úrovně zdravotního 
stavu pomůže i jen obecné zvýšení pohy-
bové aktivity. Pokud tedy máte kvůli svému 
povolání nebo rodinným povinnostem potíže 
si vyhradit čas na pravidelné cvičení, snažte 
se aspoň například více během dne chodit 
(opět je vhodné sledovat počet kroků kroko-
měrem). Nebo je možné naplánovat si krát-
ké cvičení v práci – jednoduché posilování  
a protahování vsedě na pracovní židli (dva cvi-
ky každé dvě hodiny vás v práci příliš nezdrží 
a vynahradí chybějící čas na cvičení doma). 

10. 
Nikdy není pozdě znovu začít
I když jste třeba naposledy cvičili ve škole 
nebo jste museli přerušit kvůli jiným po-
vinnostem nebo svému zdravotnímu stavu, 
nikde není pozdě se ke cvičení znovu vrátit. 
Správně zvolené cvičení je prospěšné pro 
každého nezávisle na věku nebo závažnosti 
RS. Platí však, že čím dříve se se cvičením 
začne, tím lepší jsou výsledky.

Jak začít cvičit?
Fyzioterapeutku Kláru Novotnou jsme požádali o shrnutí, pro ty, kteří 
chtějí začít cvičit a nevědí jak na to. 


