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EDITORIAL

S pacientkou Míšou, která onemocněla v 28 letech jsme si už povídaly 
před časem. Dnes jsme se sešly nejen s ní, ale i s její maminkou, abychom 
zjistily, co pro ně znamená „spolu to zvládneme“. Mimochodem během 
rozhovoru jsme zabrousily i k jejímu podnikání, do kterého se pustila, když 
onemocněla RS. Tehdy začínala se svou živností, měla jednoho klienta. 
Dnes má těchto klientů deset a daří se jí, jak v osobním, tak profesním 
životě. A ještě k tomu tančí karnevalovou sambu.

Jak si vzpomínáte na dobu, kdy jste se dozvědě-
la, že Míša onemocněla RS?
Maminka Míši:   
Poprvé jsem se o Míšině onemocnění dozvě-
děla, když zůstala po atace v nemocnici. Zpo-
čátku jsem byla zdrcená, protože jsem o té 
nemoci vůbec nic nevěděla. Jediné, co jsem si 
uvědomila bylo, že RS má moje sestřenice, ale 
nikdy jsme spolu o tom moc nemluvily. Napa-
daly mě obavy, zda bude moci mít děti, jestli 
nebude invalidní a tak dále. Dnes už vím, že 
RS si nese špatnou pověst z minulosti, kdy ne-
byla dnešní léčba, ale že když se odhalí včas, 
tak se to dá zvládnout. Dnes už věřím léka-
řům, kteří říkali: „Buďte ráda, že nemá cukrov-
ku, ta je horší.“ Když Míša přišla z nemocnice 
domů, tak jsem se snažila nedávat svůj strach 
najevo. Míša navíc zpočátku nechtěla o nemo-
ci vůbec mluvit, potřebovala se s tím srovnat 
sama, tedy i já jsem následovala její příklad  
a porovnávala jsem se se svým strachem také 
sama.

Co vám nejvíce pomohlo srovnat se s tím, že 
máte RS?
Míša:    
Zaprvé mi moc pomohla paní doktorka Ko-
márková ze strakonické nemocnice, která mi 
tu zprávu oznámila výborným způsobem. Řek-
la mi: „Mám pro vás skvělou zprávu, už víme 
co vám je, a tedy i víme, jak to léčit.“ A pro 
mě to byla skutečně pozitivní zpráva, proto-
že mi došlo, že horší by bylo, kdyby stále ne-
věděli, co mi je, nebo věděli, ale léčba na tu 
nemoc by nebyla. Když si zpětně uvědomím, 
co mi pomáhalo, a co ne, kdybych tu situaci 
prožila znovu, asi bych potřebovala více času, 
abych se s tím sama srovnala. Víte, bylo moc 
hezké, že rodina i spousta kamarádů mi chtěli 
pomoci, nicméně s každou další návštěvou se 
vynořovaly otázky: Co bude dál? Jak to budu 
zvládat? Jenomže já sama jsem na ně nezna-
la odpověď, a to mě stresovalo. Dnes si mys-
lím, že je lepší, když si pacient může vybírat  
s kým v těchto prvních chvílích chce a je scho-
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Spolu to zvládneme

Mnoho lidí má pocit, že všechno 

musí zvládnout sami. Možná nás 

k tomu vede i nastavení společ-

nosti, kde se fandí lidem, kteří jsou 

silnou individualitou. Tito jedinci 

jsou nám často kladeni za vzor. 

Tak trochu se ale zapomíná na to, 

že někde v genech máme zakódo-

váno, že jsme kdysi žili v tlupách, 

v kmenech, kde si lidé vzájemně 

pomáhali, protože sami by nepře-

žili. Toto číslo jsme proto věnovali 

pomoci, schopnosti říci si o pomoc,  

a tomu, proč je to důležité.  

Najdete zde například rozhovor  

s konzultantkou pacientského pro-

gramu RS Kompas+ Jolanou  

a pacientkou Martinou. Mluvili 

jsme i s Petrou Klausovou z nadace 

Jakuba Voráčka a s dalšími pacien-

ty a jejich blízkými.

Hodně sil a podporu, takovou 

jakou potřebujete, vám přeje  

Šárka Pražáková

Když se mi chce,              tančím sambu



pen mluvit. Například hned jak jsem se to 
dozvěděla, volala jsem své nejlepší kama-
rádce a řekla jí: „Přijď, potřebuji to s tebou 
probrat.“ Věděla jsem, že ona se k tomu po-
staví pozitivně a ujistí mě: „To bude dobrý!“ 
Někteří lidé takovou zprávu snášejí hůře, a 
když před vámi začnou brečet, tak je to psy-
chicky strašně náročná situace. Jsou samo-
zřejmě lidé, které vidět chcete, které kolem 
sebe chcete mít. Pamatuji si, jak můj tatí-
nek, který je opravdu úžasný, těžko skrýval, 
jak se tím trápí, přece jen jsem jeho jediná 
dcera, tak to pro něj bylo těžké. Měl už půl 
roku domluvený bike camp na Mallorce, 
chtěl to zrušit a zůstat doma, tak jsme mu 
s maminkou řekly: „Jeď, udělá ti to dobře. 
My ti budeme volat každý den a zvládneme 
to tady.“ Zůstaly jsme těch prvních čtrnáct 
dnů doma, vypořádávaly jsme se s tím každá 
po svém a navenek jsme dělaly, že se vůbec 
nic neděje.

To ale muselo být dost těžké!
Pamatuji se, že to bylo zpočátku těžké. Mamka 
například pustila film a já vůbec nebyla schop-
ná se soustředit na děj, protože jsem si v hlavě 
přemítala o RS. Den ode dne to bylo ale lepší  
a postupně jsme se obě vpravily do normální-
ho způsobu života. Jsem také mámě vděčná, že 
vůbec nedávala najevo, že některé věci jsou ji-
nak. Já jsem zpočátku byla po kapačkách straš-
ně zpomalená. Vše mi trvalo, ale mamka se 
tvářila jakoby nic. Neříkala: „Dělej, pospěš si.“ 
Jak já, tak ona jsme mému tělu daly čas, aby se  
s tím srovnalo, moc jsme neočekávaly. Po 
první atace jsem špatně cítila téměř celé 
tělo, nohy i ruce. Nejdéle jsem měla potíže  

s rukama. Trvalo tři měsíce, než se mi do nich 
vrátil úplně cit. Vzpomínám si, že jsem šla  
z práce domů a najednou se mi asi na tři minu-
ty vrátil cit do rukou jako když jsem byla zdra-
vá, jenomže potom se to zase zhoršilo. Nepa-
nikařila jsem a říkala si, možná nebudu úplně 
cítit ruce, ale mohu s nimi přesto normálně 
pracovat. Tak jsem se s tím vnitřně srovnala  
a víc se tím, co bude, v myšlenkách nezaobí-
rala. A ono se to pak nakonec samo srovnalo.

Tedy bylo dobře, že jste s maminkou dělaly 
jakoby nic?
Pro mě určitě. Zjistila jsem si od lékařů 
jen nutné minimum, co pomáhá, co ško-
dí, a to jsem dodržovala. Jak to bylo jen 
možné, víc jsem se RS nezabývala. To mi-
nimum bylo, že si musím pravidelně ap-
likovat léčbu, přiměřeně odpočívat a ne-
stresovat se. Pokud možno se vyhnout 
alkoholu a nepřehánět to s dlouhými ve-
čírky. Proto jsem nejbližším kamarádům  
o RS řekla, abych si nemusela vymýšlet vý-
mluvy, proč nemohu pít nebo proč odcházím 
domů dřív. Řekla jsem to ale pouze lidem,  
o kterých vím, že z toho nebudou dělat tra-
gédii a vědu a jiným jsem to dodnes neřekla.

Jak se vám podařilo dělat jakoby nic? Myslím si, 
že to je docela těžké. 
Maminka Míši: 
Mně pomohlo, že mi lékaři v nemocnici pře-
dem řekli, že RS je odpočinková nemoc. Tedy 
nepřekvapilo mě, když si Míša šla z počátku  
i několikrát za den na chvíli lehnout nebo rela-
xovat, protože se cítila vyčerpaná. Brala jsem to 
jako přirozenou Míšinu potřebu.

Míša navazuje:
Řídím se jedním pravidlem. Když se potřebu-
ji svěřit, tak mamce sama řeknu, co mě trápí 
nebo co řeším. Nebo vyhledám toho, s kým to 
chci probrat. Nicméně myslím, že taková ta 
přehnaná starostlivost, kdy se vás lidé se stra-
chem v oku ptají, jak se dnes cítíš, tato přehna-
ná péče může pacientovi jenom ublížit. Když 
se rodina začne chovat  k člověku s diagnózou 
RS jako k nemocnému, tak se i on začne cítit 
jako bezmocný nemocný. Pacient je dospělý 
člověk, který si dokáže říci o pomoc, když ji 
opravdu potřebuje. 

Čím vám mamka nejvíce pomohla?
Svým klidem. Pamatuji se, jak jsem se jí jed-
nou na počátku nemoci ptala: „Co budeme dě-
lat, my to zvládneme, že jo?“ A ona bez váhání 
odpověděla: „Jasně, že to zvládneme, to víš že 
jo.“ Vzpomínám si, že mi v prvních čtrnácti 
dnech pomohla ještě jedna kniha od Barbo-
ry Šťastné, jmenuje se Šťastná kniha. Ležela 
jsem v ní každou volnou chvilku, protože 
jsou v ní jednoduché recepty, jak si zacho-
vat pozitivní naladění. Najdete tam spoustu 
dobrých rad. Například člověk se často obá-
vá toho, co bude, vytváří si v mysli různé 
katastrofické scénáře, které se ve většině 
případů nevyplní. Zebry někde na savaně 
se v klidu pasou, přestože je kdykoliv může 
přepadnout predátor a připravit je o život. 
Neříkají si: „Propána, odkud na mě co skočí 
a zakousne mě?“, to by byly pořád ve stresu, 
ony se prostě v klidu a vesele pasou. Snažím 
se brát si z toho příklad, zbytečně se nebát  
a nestresovat se předem věcmi, které se vů-
bec nemusí stát.

Když se mi chce,              tančím sambu



Co vám pomohlo zachovat klid a takto ho po-
skytnout i Míše?
Maminka Míši: 
Já jsem se vnitřně uklidnila, když jsme jednou 
byly v Rakousku a rozhodly se vystoupat na ne-
dalekou horu, která byla docela vysoká. Vůbec 
mi v té chvíli nedošlo, že by s tím Míša mohla 
mít nějaký problém. Až ve třech čtvrtinách ces-
ty mi došlo, že by to Míša nemusela zvládnout. 
Dělala jsem si trochu hlavu, jestli se třeba něco 
nestane následující den. Nic jsem ale neřekla, 
po očku jsem ji sledovala, jestli není moc vy-
čerpaná. Když jsme to vylezly nahoru a dolů  
a nezdálo se, že by z toho byla Míša úplně hoto-
vá, tak jsem si řekla, že když zvládla tohle, tak tu 
RS zvládneme také.
Míša
Já to možná řeknu laicky, mě moc pomáhá, že 
na mě rodina není přehnaně opatrná, že mi  
i při tomto výstupu máma dala prostor si doká-
zat, že to dokážu. Asi kdyby viděla, že mi došly 
síly,  zavolala by tátu, aby pro nás dojel autem. 
Pořád tam měla nějakou rezervu, ale neříkala to 
nahlas, to bylo skvělé. Pro mě ten výstup byl ta-
ková výzva, a když jsem stála nahoře, byla jsem 
na sebe ohromně pyšná. Sice jsem pak další den 
prospala, odpočívala, ale to nevadilo.
Maminka Míši:
Mně třeba hodně přidalo na klidu, když Míša 
začala zase tančit karnevalovou sambu, to není 
nic lehkého. Říkala jsem si, to je fajn, že se 
takto hýbe. Obecně si myslím, že by se pacient  
s RS neměl přestat věnovat svým koníčkům, ať 
už jsou to kuželky, samba nebo jóga. 
Míša:
Já si myslím, že je důležité, když si pacient 
stanoví své hranice fyzičky. Řekne lektorovi, 
že se může stát, že bude během hodiny třeba  
i několikrát odpočívat, že pro to má své důvody. 
Na začátku jsem třeba půl hodiny tančila a půl 
hodiny se jenom dívala, ale ten pocit, že jsem  
u toho mohla být, byl úžasný. Nemyslím si, že 
by měl člověk kvůli RS významně omezit své 
aktivity. Například jezdím na kole i do hor, ne-
přestala jsem s tím, jen jsem si pořídila elektro-
kolo. Když člověk chce, tak si cestu najde, může 
dělat téměř všechno. Posiluje to jeho sebevědo-
mí, dává mu to sílu a pocit, že může všechno  
a z toho má velkou radost.

Když jsme se před třemi lety potkaly poprvé při 
rozhovoru, právě jste začala podnikat v oblasti 
cestovního ruchu, konkrétně v marketingové ko-
munikaci. Byla to dobrá volba? Pogratulovala 
byste si?
Ano, pogratulovala bych si, že jsem se do toho 
pustila. Alespoň ve mně nehlodají myšlenky, co 
by bylo, kdybych to nezkusila. Když se pustíte 
do podnikání, tak to zkrátka buď vyjde nebo ne. 
A když to nevyjde, i to je pro vás nová zkuše-

nost. Rozhodně bych to neviděla tragicky, neří-
kala bych si, že je to špatná zkušenost, protože 
vás to vždy posune dál. Svět nekončí. Když se to 
nepovede, vždy může člověk nastoupit zpět do 
zaměstnání, třeba jen na částečný úvazek.

A vám se daří? Pamatuji si, že jste na počátku 
měla jednoho klienta.
Ano, práce mi dělá radost. Dnes už mám klien-
tů deset.

To je velký úspěch, jak se vám to podařilo? Jak 
sháníte nové klienty?
Když se povede první projekt a vy od klienta do-
stanete referenci, už s touto referencí můžete 
pracovat a oslovovat další potenciální zákazní-
ky. Nebo můžete klienta požádat o doporučení 
svým přátelům, kteří také podnikají ve stejném 
oboru. Většinou je každý obor tak malý rybník, 
že se tam mnozí znají a zjistila jsem, že pokud 
je zákazník spokojen, je i ochoten vás doporučit 
dále, pomoci vám. 

Chcete to ale asi i jistou dávku vytrvalosti.
Určitě. Důležité je hledat nové příležitosti. Když 
se vám něco podaří, tak vám to i dodá odvahu 
zkoušet oslovit další nové zákazníky. Nevěšet 
hlavu, když to nevyjde hned napoprvé, či napo-
druhé. Jak už jsem říkala v našem prvním roz-
hovoru, když jsem chtěla získat prvního zákaz-

níka, musela jsem nejprve kontaktovat padesát 
klientů, e-mailem a potom telefonicky, aby se 
jeden chytil. Občas lidé zkusí zavolat třem fir-
mám, když nemají pozitivní odezvu, odradí je to 
a počtvrté už nezvednou telefon a vzdají to. Člo-
věk musí mít v sobě takovou tu dětskou naivitu, 
jako když se dítě učí chodit. Mnohokrát spadne 
na zem, a přesto si neřekne, mně to nejde, já se 
prostě chodit nenaučím. Myslím, že naučit se 
chodit je dost náročná záležitost a naučili jsme 
se to všichni. Dítě si z pádu nedělá hlavu, zved-
ne se a zkouší to dál. Zkrátka musíte mít v sobě 
jistou dávku tvrdohlavosti.

Je asi těžké být pracovitý a zároveň přizpůsobit 
svůj pracovní rytmus RS. Jak to děláte?
V prvé řadě je důležité, aby člověk podnikal  
v tom, co ho baví. Protože když vás to baví, tak 
spoustu dílčích činností nevnímáte jako práci. 

Mnoho toho, co dělám, je tvůrčí. Stříhání videa 
třeba beru jako odpočinek, nikoliv jako práci. 
Pak tu jsou sice takové činnosti jako je účetnic-
tví, na to se hůře soustředím a spíše mi to ener-
gii bere. Nicméně když máte nějak vyvážený po-
měr mezi tím, co vás baví a tím, co dělat musíte, 
tak to jde dobře.

Tedy ta složka zábavy je zde nutná….
Samozřejmě, když chodíte do práce, která vás 
nebaví, bere vám to dvakrát více energie.

Jak vás v podnikání podpořila maminka nebo 
rodina?
Já mám to štěstí, že rodiče také podnikají, pod-
pořili mě tedy v mém rozhodnutí podnikat  
a měla jsem výhodu, že jsem v nich měla vzor. 

V čem jste podnikali vy?
Maminka Míši: 
My jsme podnikali v takové dost speciální oblas-
ti. Protože jsme s manželem reprezentovali ČR 
ve společenském tanci, tak jsme dlouho vedli ta-
neční kurzy. Nyní se už více zaměřujeme na ces-
tovní ruch. Pronajímáme apartmány. Když se  
v jedné oblasti přestalo dařit, zaměřili jsme se 
na něco jiného, když po čase nešlo ani to, opět 
jsme si vymysleli další projekt.
Míša
To mi přijde na rodičích úžasné, jakmile se  
v nějakém oboru přestane dařit, ať už kvůli kri-
zi na trhu nebo něčemu jinému, ve správný čas 
z toho vlaku vyskočí a najdou si jinou činnost.  
A to nové je opět nabudí, dodá jim to nový elán, 
novou energii. Člověk by měl být bojovník, ale 
když vám práce začne brát energii a radost, ne-
měl by člověk ztrácet čas a měl by se začít orien-
tovat na něco jiného. 

Během našeho rozhovoru jste, Míšo, mluvila  
o spoustě svých inspirací. Když byste si vzpo-
mněla ještě na něco, co vás těší, inspiruje, dodá-
vá vám sílu, co by to bylo?
Nedávno jsem četla knihu „Drž mě pevně, 
miluj mě zlehka“ od Roberta Fulghuma, která 
vypráví příběhy z tančírny. Nejlepší tanečnice 
tanga, se kterou touží tančit každý muž, je 
slepá a instruktorka má za tanečního partnera 
kamaráda, který je na vozíku. Na něm demon-
struje, že tanec není o krocích, ale o prožit-
ku, a že i když on nemůže chodit, je to jeden  
z nejlepších tanečníků co zná, protože hudbu 
cítí a umí prožít. Tato kniha mi dodala sílu, že  
i kdybych díky RS dopadla jakkoliv, svůj koní-
ček můžu dělat dále, že je to jen o přístupu, 
jestli na sebe necháte nahlížet jako na oběť 
nebo jestli se tomu postavíte a světu ukážete 
svou sílu bojovat. Pak na vás vaše okolí začne 
koukat s obdivem, jako na slepou tanečnici 
tanga Dulci Marii.
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Zkrátka musíte mít 
v sobě jistou dávku 

tvrdohlavosti.



NA CESTĚ 5

V rozhovoru s Míšou a její maminkou jsme 
zmínily i cestování. Abychom o něm nehovořili 
pouze teoreticky, cestovatel Aleš Zajíček pro 
nás připravil další výlet. Tentokrát do Saského 
Švýcarska. Cestu popisuje opět svým svérázným 
jazykem, ze kterého čiší jeho typický optimismus.

Výlet skoro za humna 
       

Když se praotec Čech usadil se svou družinou na první homoli při-
pomínající řípu, netušil, co zajímavého se může nalézat podél toku 
řeky, která se dnes jmenuje Labe. To jeho příbuzný Karl pokračoval 
dále a došel až do Švýcarska. Stejně jako Zajíci na cestách v době 
nedávné. Tehdy procházel jeho lid pod i nad úchvatnými skalami  
z pískovce. Mnoho vody řekou již od těchto dob proteklo, ale skály 
zůstaly. Pojďme se spolu podívat, jakže vlastně nyní vypadá část 
Švýcarska v Sasku. Pokud se připojíte k 1,4 milionu ročních ná-
vštěvníků Bastei, máte několik možností, jak se tam dostat.

1. Pěšky můžete zvolit stoupání ze dvou míst: 
 • ze Stadt Wehlen 
 • z Kurort Rathen 
2.  Nebo můžete dojet na parkoviště na samém vrcholu skal, stačí 

odbočit za obcí Rathewalde na Basteistraße. 
3. „ Vláčkaři“ dojedou do Kurort Rathen z Děčína přes Bad Schan-

dau.
4.  Romantici mohou jet z Hřenska parníkem,  

když bude v řece dostatek vody.

Příjemný výlet přejí www.zajicinacestach.cz
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Být tak trochu  andělem
Připadá vám titulek tohoto článku trochu nadnesený? Anděl ale nemusí být nadpozemská  bytost, která činí 
zázraky kudy chodí. Konzultantka pacientského programu RS Kompas+ Jolana Stehlíková i pacientka Martina, 
nemocná RS, jsou určitě stejně nedokonalé i dokonalé jako my všichni. Ale řekla bych, že ta nedokonalost, ta 
ochota projít skrz své i cizí trable, jim přinesla moudrost a schopnost alespoň trochu pomoci druhým lidem 
a podpořit je. Každá z těchto dam našla své poslání, každá po svém. Jolana Stehlíková pomáhá pacientům 
nemocným RS jako konzultantka pacientského programu RS Kompas+ a paní Martina si při dialogu s konzul-
-tantkou Jolanou našla způsob, jak zvládat stres, který jí občas způsobuje komplikace při aplikaci léku. 

Paní Martino, kdy jste se poprvé setkala s konzul-
tantkou pacientského programu RS Kompas+?
Hned na počátku léčby za mnou začala docházet 
konzultantka programu RS Kompas+, tehdy ješ-
tě jiná než paní Jolana. Byla se mnou i na zaško-
lování, kdy jsem se učila, jak aplikovat lék. Jsem 
moc ráda, že mě tehdy se sestřičkou upozornily, 
že se po aplikaci léku může ojediněle dostavit 
bouřlivá reakce, která ale odezní. Asi po půl 
roce léčení se mi po jedné aplikaci léku udělalo 
špatně a hůře se mi dýchalo. Kdybych nevěděla, 
že se to může stát, asi bych pořádně zpanikařila. 
Okamžitě jsem zavolala konzultantku, která ob-
ratem přijela, uklidnila mě, zeptala se na všech-
ny potíže a poradila mi, co dělat. Bylo to rychlé  
a ocenila jsem i to, že jsem nemusela za léka-
řem. V tu chvíli jsem moc potřebovala normální 
lidský kontakt, bylo to pro mne takové příjemné 
setkání s bytostí, která ač lidská, projevila anděl-
ské vlastnosti - klid, trpělivost a nadhled.

Jak jste se potkaly s Jolanou? 
Jolana přišla, když její kolegyně převzala jinou 
skupinu pacientů. Nejprve jsme se potkaly na 
první seznamovací schůzce. Pak jsem jí volala 
za několik měsíců, protože jsem měla opět sil-
nou reakci na aplikaci. Hodně mě to psychicky 
zasáhlo. Do té chvíle jsem si říkala, no tak mám 
RS, budu si píchat injekce, žít budu jako dříve. 
Mám RS, no a co. Tehdy mi poprvé došlo, že by 
se vše nemuselo vyvíjet úplně hladce a začala 
jsem sklouzávat do deprese. Volala jsem paní 
Jolanu, která hned přijela, poskytla mi velkou 
psychickou podporu a nabídla mi kontakt na 
psychoterapeutku Renatu Malinovou, a to bylo 
skvělé. Za Renatou Malinovou jsem začala 
pravidelně docházet a díky tomu jsem se cítila  
lépe.

Jolano, jak si na vaše návštěvy vzpomínáte vy?
Asi podobně jako paní Martina. Skutečně se 
zpočátku cítila dobře, RS si téměř nepřipouš-

těla. Pak přišla nepříjemná reakce na lék a to 
ji hodně psychicky rozhodilo. To se pacientům 
na začátku léčby občas stává. Podstatné bylo, že 
paní Martina chtěla pomoc a dovedla si o tu po-
moc říci. To je podle mých zkušeností důležité. 
Tehdy jsme si hodně povídaly, nabídla jsem jí 
prostor, ve kterém se cítila bezpečně, a také čas. 
Nejvíce, co můžete člověku dát, je váš čas. Při 
takovém setkání se lidé uvolní, protože jsou u 
sebe doma, nejsou vystresovaní z nemocniční-
ho prostředí, lépe se jim mluví o tom, co je tíží a 
společně pak přijdeme na to, co by potřebovali. 
Takto se klient může posunout dál.
Paní Martina
Velkým přínosem konzultanta je, že ví, o čem 
to je. Já mám dobré rodinné zázemí, všichni mě  
podporují, naslouchají mi, ale přirozeně to vidí  
z vnějšku, nedokáží si moc představit o čem 
mluvím, protože mnohé bývá nesdělitelné. 
Paní Jolana ví, jaké potíže můžu mít, je zde pro 
mě, kvůli mně a může mi pomoci. Když to ří-
kám manželovi, je tu také pro mě, což je skvělé, 
ale úplně pomoci mi nemůže, neví jak.

Jolano, jak to je? Protože už máte zkušenosti, 
některé příběhy jsou podobné, víte lépe jak pa-
cientovi pomoci?
Ano, je to tak. Zpočátku pacienta jen poslou-
chám, aby měl prostor říci vše, co ho trápí.  
Nejprve se pacienta ptám, jak je na tom a co 
by potřeboval. Takto obecně položená otáz-
ka  dává člověku možnost povědět mi nejen  
o svém aktuálním zdravotním stavu, ale také 
o své životní situaci a potřebách. Nicméně čas-
to lidé nevědí, co potřebují, a tak se pak spo-
lečně na to snažíme přijít. Až když probíráme 
život pacienta, tak jak plyne každý den, často 
zjistí, že i když je rodina při něm, což je dů-
ležité, tak mu někdy nerozumí. Zatímco já 
jsem člověk zvenku, jsem nestranná, jsem  
k té pomoci vyškolená, nejsem a ani nesmím 
být v té situaci emocionálně ponořená. V rám-

ci té nestrannosti mohu pacientovi nabídnout 
různé možnosti, které mu pomohou řešit jeho 
nesnáze. Patří sem kontakty na odbornou po-
moc  fyzioterapeuta, rehabilitace, psychotera-
pii, či ho mohu zapojit do našeho pacientského 
programu Peer to peer, kde zkušenější pacienti 
pomáhají těm méně zkušeným. Nebo ho nave-
du na různé důvěryhodné informační zdroje, 
kde se může dozvědět vše, co potřebuje.

Paní Martino, pomohla vám Jolana pojmenovat, 
co vás trápí?
To určitě také. Samozřejmě. V mládí jsem 
chodila na psychoterapii s jiným problémem.  
Už jsem se tedy setkala s tímto typem pod-
půrných konzultací, jsem tomu otevřená, 
znám i různé techniky, jak se svou myslí pra-
covat v krizových situacích. Když ale přijde 
nějaká taková  „rána osudu“, všechno je jinak. 
Najednou máte v hlavě prázdno, všechny po-
učky jsou pryč. Život, jaký člověk žil doposud, 
se tím rozsype a mnohé je jinak. V podstatě 
všechno ve svém životě musíte přeskládat  
a postavit znovu. I v tomto procesu může člo-
věku konzultantka pomoci, protože naslouchá 
a dobře se ptá. Navíc je skvělé, že nikam nemu-
síte, konzultantka za vámi dojede domů, jste  
v bezpečném prostoru. V té době jsem nemoh-
la spát, necítila jsem se dobře mezi davy lidí, 
protože mám trochu sklon k panické poruše, 
takže tohle pro mě byla veliká pomoc. Můj svět, 
můj život se po oznámení diagnózy RS hodně 
změnil. Když mám nějaký problém, tak to má 
hlava ví, akorát jak je toho někdy na mě moc, 
tak si s tím neumím poradit. Paní Jolana je ten 
partner pro dialog, se kterým si můžu ujasnit, 
co by mi asi nejvíce pomohlo. Protože má 
kontakty na různé specialisty, může mi i prak-
ticky pomoci můj problém vyřešit. Je tu pro 
mě dlouhodobě, mohu se na ni spolehnout,  
a to mi dává pocit většího klidu.
Stává se Jolano, že některý pacient třeba ani  
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Být tak trochu  andělem o vaši pomoc nestojí?
Ano, i to se stává. Je třeba tomu dát čas a netlačit, 
jen předat informaci, že tu ta možnost je. Někdy 
se při první návštěvě stává, že se pacient na mě 
trochu zlobí, že se ho ptám, co potřebuje, jenom-
že v tom naštvání často vyhrkne, co ho dooprav-
dy trápí, i když předtím se mnou mluvit vlastně 
nechtěl. Také je překvapen, jak se mu ulevilo, že  
o tom začal mluvit.

Je důležité, Martino, že Jolana není do té situace 
emocionálně ponořená?
Určitě. Někteří členové rodiny mají sklon situa-
ci dramatizovat. Například rodiče se začnou bát  
a chovat se k člověku jako k „chudince“, to je ale 
to poslední, co pacient s RS potřebuje. Chlapi 
jsou zase nastavení tak, že když se něco stane, 
chtějí to hned okamžitě vyřešit. Ale já  někdy jen 
potřebuji, aby mě manžel poslouchal. Děti jsou 
ve svém světě, což je dobře. Tedy i toto je velká 
pomoc. Paní Jolaně mohu říci vše bez obav, jak to 
zrovna cítím, zatímco při komunikaci s rodinou 
se pořád trochu hlídám, co mohu říci, co ne, aby 
to špatně nepochopili. Aby se nestalo to, či ono  
a nakonec dost věcí ani neřeknu.

Při komunikaci s rodinou jste opatrnější?
Ano. Je to veliká svoboda moci vše říci tak, jak to 
je, či jak to v ten moment cítím. Vím, že i když 
paní Jolaně zůstane v hlavě nějaký můj pro-
blém, tak má supervizora a je zkrátka schopná 
se s tím vyrovnat.

Vaším úkolem Jolano ale není přinášet řešení….
Ano, dávat řešení není mým úkolem. Jsem zde 
spíše od toho, abych pacienta vyslechla a po-
mohla mu, aby si to řešení našel sám. Jsem zde 
pro to sdílení, jsem emocionálně oddělená. Mi-
mochodem lidé jsou často překvapení jen tím, 
že za nimi přijedu, že jsem zde jenom pro ně. 
To jim dává pocit bezpečí a pohody.

Jak probíhá vaše standardní komunikace s Jola-
nou, Martino?
Paní Jolana mi po každé návštěvě volá a velmi 
taktně zjišťuje, zda se vše děje, jak má. Napří-
klad když mi dala kontakt na psychoterapeutku 
Renatu Malinovou, ptala se, zda jsme se zkon-
taktovaly, jestli mi psychoterapie pomáhá. Zeptá 
se, jak se cítím. Když se o vás takto někdo zají-
má, je to velmi podporující.

Napadne vás, Martino, nějaké významné klíčové 
setkání s Jolanou, kdy se něco hodně změnilo?
Ano. Tenkrát u mě byla paní Jolana na návštěvě 
hodně dlouho. Bylo to před Vánoci. Opět jsem 
měla silnou reakci na lék a navíc jsem byla ve 
stresu. Řekla bych, že silnější reakce na apli-
kaci léku jsou u mě právě spojené se stresem. 
Největší stres mívám právě o svátcích, kdy je 
v knihkupectví, kde pracuji, nejvíce napilno. 

Navíc jsem v té době změnila zaměstnavatele. 
Přestože jsem pracovala u kamarádky, nebyla 
jsem v novém kolektivu ještě moc rozkoukaná, 
a tak to na mě doléhalo. Protože se už nějakou 
dobu zabývám prací se svou psychikou, tak ze-
jména na podzim se snažím udržet v pohodě. 
Jenomže na podvědomé úrovni, jak se ukázalo, 
se dělo úplně něco jiného. Při našem setkání 
s Jolanou jsem se doslova zacyklila, začaly se 
ve mně probouzet i staré rodinné programy,  
„zapomenuté“ křivdy, o kterých jsem si my-
slela, že je mám zpracované. Zkrátka věci,  
o kterých jsem si myslela, že už jsou dávno 
za mnou. Dokonce si pamatuji, že jsem se 
na Jolanu zlobila, že už ani ona mi nerozu-
mí. Nakonec jsme se domluvily, ale vím, že to 
ve mně ještě asi týden pracovalo. Paní Jolana 
mi pak volala, znovu jsme se sešly a nakonec 
jsem se dobrala k tomu, že přestože je moje 
práce před Vánoci stresová, mohu být pro lidi 
dobrým andělem, který jim poradí, jak svým 
blízkým udělat radost. Jak pro ně vybrat ten nej-
lepší dárek, nejlepší knihu. To se mi moc líbí.  
A já to tak beru. Mám svou práci ráda, mám 
ráda kontakt s lidmi a knihy jsou úžasné samy 
o sobě. Vlastně to, co dělám, je i trochu poslání.

Tedy tu vaši silnou reakci na aplikaci léku spouš-
těl většinou tento silný stres před Vánoci?
Ano. Bylo to tak. Uvidím, jak to bude příští 
Vánoce, když teď mám návod, jak se stresem 
pracovat.

Jolano, asi i vás potěšilo, že Martina přišla na 
vaše poslání dobrého anděla?
Ano, mám z toho velkou radost. Potěšilo mě, 
že to tak vnímá. Dobrý anděl, dobré informace, 
dobrá cesta.

Jolano, jak vidíte svou roli vůči pacientům? Co 
můžete a co nemůžete?
Nemohu zasahovat do pacientova života, ale 
mohu být jeho součástí. Mohu zde být pro něho, 
samozřejmě v nějakých nastavených hranicích, 
které si spolu vytvoříme. Když si řekne o po-
moc, tak mám tu moc, mohu mu nabídnout ty 
prostředky, které mu usnadní život. Aby došel k 
tomu, že si s tou nemocí nevadí a začne ji brát 
jako součást svého života.

Pacienti prožívají obvykle těžké chvíle, když na-
stanou nějaké komplikace, jako je třeba reakce 
na lék, nebo když přijde další ataka. Jak můžete 
pomoci, Jolano?
Pomoci z ataky nemoci musí pacientovi lé-
kaři v MS centru. Po atace nebo nějaké větší 
zdravotní komplikaci bývá pacient psychicky 
i fyzicky dole. Je zahlcen emocemi a obvykle 
si s nimi neví rady. Já ho mohu vyslechnout, 
probrat to s ním, nabídnut mu pomoc specia-
listů. V danou chvíli je ten člověk na rozcestí  

a já jsem takový správce těch ukazatelů, kte-
rých může být docela hodně a společně hle-
dáme, která cesta bude pro toho člověka nej-
lepší.

Co je podle vás, Jolano, to nejdůležitější, aby se 
člověk zvedl a mohl jít dál?
Jeho vnitřní nastavení, jeho uvědomění, co se 
teď děje. Už jenom to, že si chce nechat po-
moct, ale je i sám aktivní. A také je důležité ur-
čité vnitřní přesvědčení, že i když přišla nemoc, 
mohu si dovolit žít naplněný život. Upevňovat  
v sobě stavy radosti.

Někteří lidé mají ale pocit, že když si řeknou  
o pomoc, že obtěžují. Co si o tom, Martino, my-
slíte?
Zde je skvělé, že člověk ten pocit nemá. Myslím, 
že je to úžasná služba, kterou pacienti mají. Je 
to veliká pomoc, bonus. Nevím, zda je taková 
péče věnována i jiným pacientům, kteří mají 
třeba cukrovku. Tento podpůrný program je ta-
kový doprovod, ale velmi důležitý. Lidé nemoc-
ní RS bývají úzkostní, skutečně se často bojí si 
říci o pomoc. Ale je to fakt úleva mít někoho,  
s kým můžete s klidným svědomím probírat, co 
vás trápí a nemusíte mít pocit, že obtěžujete, že 
zdržujete. Udělá si na vás čas, je tam pro vás.

Máte-li zájem mluvit s peerem, 

napište nám své přání na web 

www.rskompas.cz na odkaz Vaše 

dotazy. Rádi vás s ním spojíme.

Já mám taky RS. A vím, 
 jak s RS dobře žít. 
Rád se s Vámi podělím 
o  zkušenosti.
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Pomoc,
co mi pomáhá
Paní Petře Klausové diagnostikovali RS před pěti lety. Nicméně příznaky RS měla už řadu let předtím. Když 
se dozvěděla o své nemoci,  dlouho se neutápěla ve smutku. Založením je optimistka, a tak nejdříve hledala 
zdravý způsob, jak pomoci sobě. Ale to jí nestačilo, a proto založila se svým bratrem, známým hokejistou 
Jakubem Voráčkem, nadaci, která pomáhá pacientům nemocným RS. Nadace pomáhá řešit problémy lidí, 
které těžkopádný zdravotní systém či stát prozatím řešit neumí. Podpořila například i registr pacientů s RS 
REMUS, kde se shromažďují data,  která potřebují lékaři, cenné informace z nich mohou čerpat i státní in-
stituce a v neposlední řadě i pacienti. Je myslím obdivuhodné, že se paní Petra nestáhla do ulity a nehledala 
jen pomoc pro sebe, ale záleží jí i na ostatních pacientech. Hovořily jsme spolu nejen o aktivitách nadace, ale 
i o tom, co jí osobně pomáhá.

Jak dlouho máte RS?
RS mi byla diagnostikována  zhruba před pěti 
lety. Nicméně předtím jsem už asi patnáct let 
měla  zdravotní potíže. Poté co jsem navštívi-
la mnoho specialistů, jsem se nakonec dostala  
k panu profesorovi Kolářovi v motolské nemoc-
nici v Praze a jeho jediného napadlo mě poslat 
na magnetickou rezonanci. Na ní se zobrazily 
změny na mozku, které vypadaly jako nález RS. 
Pak jsem podstoupila lumbální punkci a další 
vyšetření v RS centru na Karlově náměstí v Praze 
a diagnóza byla potvrzena.

Jak se, podle vás, RS projevovala ještě před sta-
novením diagnózy?
Mám dvě děti. Dceři je 16 a synovi 10 let. Vždy po 
porodu, během péče o novorozence, mi částečně 
ochrnula pravá strana těla. Špatně jsem chodila. 
Myslela jsem si, že mám uskřípnutý nerv.  Vždy 
to časem odeznělo. Zejména péče o syna byla 
hodně náročná, protože vůbec nespal, dávalo 
mi to pořádně zabrat. Můj zdravotní stav se tak 
zhoršil,  že jsem nebyla schopná vůbec fungovat. 
Myslela jsem si, že mám deprese. Byla jsem totiž 
někdy tak unavená, že jsem nebyla schopná vstát 
z postele. Jednou jsem byla na masáži, a když mi 
terapeutka masírovala pravou nohu, moc mě to 
bolelo a uvědomila jsem si, že to skutečně není 
normální. Obávala jsem se, abych neměla trom-
bózu. Tak jsem nakonec vyhledala pomoc profe-
sora Koláře.  

Jak jste se s diagnózou vyrovnávala?
Počáteční pocity se vůbec nedají popsat. Jde vám 

hlavou, tak a je to tady, je to něco, co tu bude s te-
bou napořád až do konce života. Ale já jsem na-
stavená spíše optimisticky, a tak jsem se z toho 
rychle oklepala, popovídali jsme si o tom s man-
želem, který mi dal najevo, že mě v tom nenechá, 
a to mi také pomohlo. Sice někde v podvědomí 
mám zasutou obavu, že jsou případy RS, kdy se 
zdravotní stav pacienta poměrně rychle zhoršu-
je, ale věřím, že můj případ to není. Navíc jsem 
k léčbě i k celému problému přistoupila aktivně, 
nečekám jen na to, co pro mě udělají lékaři.

Mohla byste více popsat, co vám po vnitřním 
zmatku vrátilo naději?
Hodně mi pomáhá, že jsme založili nadaci. 
Později vznikl při nadaci eReS tým ČR, který 
sdružuje nejen pacienty, jejich blízké, odbornou 
veřejnost, ale každého, koho téma RS zajímá  
a chce pomoci zlepšit kvalitu života lidí s RS. 
Lidé si i na našich stránkách www.erestymcr.cz, 
ale i na jiných důvěryhodných stránkách typu 
RS Kompas, mohou přečíst, že tato nemoc ne-
znamená, že člověk za pár měsíců umře. Je to 
nemoc, která je sice nevyléčitelná, ale dá se lé-
čit a při včasné diagnóza a léčbě se dá zpomalit, 
nebo v některých případech i zastavit. Je důležité 
také vyhledat odborníky z jiných oblastí jako je 
například psycholog. Řekla bych, že bez psycho-
logické pomoci se v těch prvních dnech člověk 
málokdy obejde.

Vrátíme-li se ještě k těm úplně prvním dnům, co 
jste tenkrát udělala a pomohlo vám to?
Podle mě je to hodně o vnitřním nastavení člo-

věka. Je důležité být za každé situace optimista. 
Ono se to lehko řekne, ale mám vyzkoušeno, že 
pozitivní naladění pomáhá. Je důležité k té ne-
moci a jejímu léčení přistoupit aktivně. Zdravě 
jíst, neutápět se ve smutku a pokud skutečně při-
jde deprese, nebát se říci si o odbornou pomoc.

Pomohlo vám také to, že dnes existuje na RS 
léčba?
Ano, to mě velmi uklidnilo. Toto zklidnění přišlo 
docela rychle, jakmile se rozkoukáte, tak zjistíte, 
že informace jsou a řešení, tedy léčba, existuje 
také.

Co jste vypozorovala, že vám nedělá dobře?
Stres. Okamžitě to na svém zdravotním stavu 
poznám. Mám jedno dítě v pubertě a druhé je 
hodně živé, takže jako každá máma se občas stre-
suji. Nejvíc mně asi vadí, když se necítím zdra-
votně úplně v pohodě a nemohu splnit všechny 
úkoly, jejichž splnění se ode mě očekává, nebo 
mám sama pocit, že bych je měla splnit. Učím se  
s těmito situacemi zacházet. Dnes, když už jsem 
unavená, tak si jdu odpočinout. Buď to, co mám 
udělat, počká, nebo mi s tím rodina pomůže. 
Hlavně se také učím si s tím příliš nelámat hla-
vu.  Naučila jsem se stres odbourávat, například 
i tím, že chodím se psem do lesa, ráda se projedu 
na kole, nebo se potkám na popovídání s kama-
rádkou. Vyčistím si hlavu a pak jde vše lépe.

Svým kamarádům jste o své nemoci řekla?
Ne, zpočátku jsem to neřekla téměř nikomu. 
Ale když jsme s bratrem zakládali nadaci, řek-
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Pomoc,
co mi pomáhá

la jsem si, že o tom budu mluvit i na veřejnosti. 
Proto jsem to svým blízkým a přátelům musela 
říci, aby to na ně nevykouklo prvně z médií. Na-
daci jsme s bratrem založili i proto, že je kolem 
této nemoci pořád spousta mýtů, a ty je třeba  
z povědomí lidí dostat pryč. Navíc pacienti s RS 
potřebují, kromě moderní léčby, i pomoc speci-
alistů a další služby, které jsou pro mnohé lidi  
z finančních i jiných důvodů nedostupné. To, že 
díky nadaci mohu aktivně něco udělat nejen 
pro sebe, ale i druhé lidi, mně samotné dává 
hodně energie a naplňuje mě to.

Mohly bychom nyní zavzpomínat na začátky 
nadace? Předpokládám, že bratr věděl o vaší 
nemoci už od začátku?
Bratr věděl mou diagnózu dříve než já. Po vy-
šetřeních na magnetické rezonanci jsem odje-
la na dovolenou. Bratr mi volal a říkal: „Hele 
ségro, na té magnetické rezonanci se něco 
objevilo, ještě by tě chtěl vidět neurolog.“ Bylo 
mi jasné, že to není jen tak, když mi tohle po-
věděl. Po návratu z dovolené jsem se setkala 
s profesorem Kolářem, který poprvé vyslovil 
diagnózu roztroušená skleróza, pak jsem šla 
na další vyšetření do MS Centra na Karlově 
náměstí v Praze. Bylo třeba také vyloučit i jiná 
onemocnění a po třech měsících mi byla na-
sazena léčba. 

Pojďme k vaší nadaci, kterou jste s bratrem za-
ložili. Proč, kdy a jak vznikla?
Rok a půl trvalo, než jsem se dostala z první-
ho šoku. Nicméně, protože jsem zvídavá, tak 
už tehdy jsem se ptala na problémy, které lé-
kařům i nemocným RS komplikují život. Byly 
to i věci, které se mě bezprostředně netýkaly, 
ale trápily ostatní pacienty. Například, přesto-
že máme u nás ze zákona jednu z nejkratších 
dob, kdy má být od stanovení diagnózy nasa-
zena léčba, tedy do 4 týdnů, v praxi to trvá ně-
kdy déle. Kvůli špatně nastaveným procesům 
ve zdravotním systému. Pacienti potřebují 
psychoterapii, fyzioterapii a podporu dalších 
odborníků, ale tuto pomoc jim pojišťovna ne-
uhradí. Oproti jiným pacientům mám asi vět-
ší šanci, i díky finančním prostředkům, něco 
skutečně změnit. Hodně jsem o celém kon-
ceptu přemýšlela, aby to byl trvale udržitelný 
projekt, až jsme se spolu s bratrem rozhodli 
založit nadaci.

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se s brat-
rem rozhodli založit nadaci?
Bylo to v Montrealu, kde se bratr v létě pravi-
delně připravuje na novou sezónu. Pořád jsme 
o tom mluvili, promýšleli to. Navíc bratr je  
v Americe charitativně činný, je to tam běžná 
součást života.  Poprvé vyslovil tuto myšlenku, 
že bychom mohli založit nadaci, náš rodinný 

přítel Petr Svoboda. Věděli jsme s bratrem, 
že chceme mít vliv na to, jak a na co budou 
finanční prostředky vynakládány.  Založení na-
dace je dobrý způsob, jak to udělat. Tehdy jsem 
se Jakuba zeptala: „Šel bys do toho?  Podpořil 
bys mě?“ Bratr mi odpověděl, že ano, a tak to 
celé začalo. Jeden z důvodů, proč jsme se  roz-
hodli pro nadaci přímo spojenou se jménem 
mého bratra je i to, že chceme dělat osvětu  

o RS, mluvit o problémech a ukazovat jejich 
řešení. Pro média je zkrátka zajímavější, když  
je téma spojeno s nějakou známou osobností.

Setkávám se někdy s pacienty, kteří si aktivně 
našli psychoterapeuta a fyzioterapeuta, ale ne-
mají peníze na jejich zaplacení. Může jim v tom 
nadace pomoci?
Můžeme pomoci ve dvou rovinách. Nastarto-
vali jsme projekt komplexní rehabilitace, který 
běží rok a půl, na který přispěla i společnost 
Teva. Je už deset míst po republice, kde platí-
me fyzioterapeuta a psychoterapeuta a věříme, 
že v budoucnosti těch míst bude více. Dále pak 
podporujeme pacienty individuálně. Tedy po-
kud si pacient najde v místě bydliště fyziote-
rapeuta či psychoterapeuta, podá si žádost na 
naši nadaci a správní rada ji schválí, mohou 
být tito odborníci placeni z nadačních peněz.  
V tomto programu pomáháme i lidem v tíži-
vé situaci. Protože se RS projevuje skutečně 
různými příznaky, tak i potřeby pacientů jsou 
různé. Například jsme jednomu pacientovi 

nedávno pořizovali asistenčního psa nebo 
jsme přispěli na zakoupení skútru, aby moh-
la paní s dětmi do lesa apod. Přispíváme i na 
symptomatickou léčbu, na rehabilitační po-
můcky, podporujeme sdružení ROSKA.

Rozumím-li tomu dobře, pomáháte i sdruže-
ním aktivních pacientů?
Často přispíváme na rekondiční pobyty nebo  
i na chod ROSKY jako takové, protože i tako-
výto spolek má nějaké náklady. Další peníze 
šly třeba na rehabilitaci členů ROSKY, na ná-
kup Motomedů, běžeckého pásu, neuroreha-
bilitace.

Pak má nadace ještě dva programy, čím se zabý-
vají?
Jeden z programů je cílený i na podporu výzku-
mu. Nicméně zde prozatím sbíráme peníze, pro-
tože na výzkum je potřeba těch peněz opravdu 
hodně, mluvíme o řádu stovek milionů. Jsme 
samozřejmě už nyní otevřeni návrhům, kam 
bychom nejlépe měli napnout síly. Mně osob-
ně by se líbil i nějaký výzkum psychologie pa-
cientů nemocných RS. Všimla jsem si totiž, že 
mezi pacienty bývá hodně perfekcionistů, kteří 
jsou z rodiny zvyklí usilovat o co nejlepší výsle-
dek. Zajímalo by mě, jak tento rodinný vzorec 
ovlivňuje zdraví pacientů. Výsledky by byly my-
slím zajímavé. Dalším projektem, který pod-
porujeme, je registr pacientů REMUS. Podle 
registru můžeme zjistit, kolik je v ČR pacientů  
s RS, jaký typ RS mají, jaké mají symptomy, jak 
se jejich nemoc vyvíjí a spoustu dalších informa-
cí.

Z tohoto registru těží data hodně lékaři, mohou  
v něm najít spoustu dat i pojišťovny a další institu-
ce, jak může pomoct registr pacientům?
Mohou z něho také zjistit mnoho užitečných 
informcí. Dám příklad, teď mi přišla pozván-
ka na setkání na téma RS a těhotenství. Mladé 
ženy často bývají zneklidněné, nevědí zda mo-
hou otěhotnět, či nikoliv, někteří gynekologo-
vé je od toho zrazují, přitom ženy nemocné RS 
ve většině případů mohu mít děti. I tato data 
a spoustu dalších může registr pacientkám  
i pacientským organizacím poskytnout. 

Kdybychom měli na závěr shrnout, co by měl pa-
cient dělat, když se dozví, že má RS?
Vyhledat si i na webu informace, ale z důvěry-
hodných zdrojů. Nepodléhat panice, zastavit se  
a začít se ptát těch, kteří o tom skutečně něco 
vědí. Nebát se ptát svých neurologů. Mohou za-
volat k nám do nadace, mohu vyhledat pomoc 
psychoterapeuta, fyzioterapeuta. Mohou při-
jmout pomoc od konzultantů z různých podpůr-
ných projektů. Jako je pacientský program RS 
Kompas+ nebo náš eReS tým.
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Tuším-li to správně, příznaky RS jste měla už 
několik let, ale diagnostikovaná jste byla až ne-
dávno. Je to tak?
Ano, trvalo dlouho, než u mě lékaři RS po-
znali. Až když přišla před několika měsíci 
poslední velká ataka nemoci, potvrdilo se, že 
se jedná o RS. Nicméně když se neuroložka 
v MS Centru podívala na výsledky z mag-
netické rezonance, sdělila mi, že podle ní 
mám tuto nemoc zhruba 15 let. V tu chvíli 
mi „docvaklo“, že mé různé psychické pro-
pady a fyzické potíže byly zřejmě už ataky 
RS a nikoliv, jak mě mé podvědomí někdy 
peskovalo, moje selhání či lenost.

Dokázala byste rozklíčovat, co už byly přízna-
ky ataky?
Podle mě to bylo po jednom velkém psychic-
kém vypětí. Rozešla jsem se s partnerem  
a byl to hodně nepříjemný rozchod. Najed-
nou jsem neměla kde bydlet, přišla jsem 
o přátele, zkrátka můj život se otočil o 180 
stupňů. Nesla jsem to psychicky hodně těž-
ce, rok jsem nebyla schopná moc pracovat, 
bylo mi fyzicky i psychicky skutečně velmi 
špatně, zhubla jsem 15 kilogramů, cítila 
jsem se jakoby paralyzovaná, jen jsem ležela 
a někdy jsem prospala dlouhou dobu, někdy 
jsem nemohla spát. Hlava mi pořádně ne-
myslela, špatně jsem viděla, což jsou ty kla-
sické příznaky RS, jenže já si říkala: Ty jsi 
ale slaboch, že se s tím neumíš vypořádat, jsi 
nemožná. Obviňovala jsem se, že všechno je 
moje chyba. Navíc nepatřím k lidem, kteří 
by okamžitě začali obcházet doktory.

Po čase jste ale musela zase začít fungovat. Jak 
jste to udělala?
Řekla bych, že mé tělo bylo ještě silné, tedy se 
z toho postupně, ale po hodně dlouhé době do-
stalo. Další potíže jsem měla po porodu dcery. 
Rozběhlo se to tak, že mi přestala fungovat hla-
va. Například jsem si najednou nemohla vzpo-
menout, jak se jmenuje má dcera. Šli jsme na 
procházku, potkali jsme známé a oni hned na 

mě: „Jé, vy máte holčičku, jakpak se jmenuje?“ 
A já měla výpadek paměti, obracela jsem se na 
manžela: „Zdeňku, jak se naše holčička jme-
nuje?“ Bylo to strašné, viděla jsem kolem sebe 
matky, které byly plné sil a radosti – a já jsem 
si opět říkala, ty jsi nemožná, měla jsem pocit, 
že umřu únavou.

Tedy jste do toho šla hodně silou?
Ano, dnes už vím, že mi to škodilo, ale já 
jsem se to snažila překonat silnou vůlí.  

A ještě jsem si přidávala různé činnosti, abych 
si jakoby dokázala, že to půjde.

Když jste mi to tak pěkně zrekapitulovala, moh-
la byste zpětně říci, co jste dělala špatně a co by 
bylo dobře? Je to pro lidi, kterým může paradox-
ně silná vůle také škodit.
Začnu oklikou, protože mi přijde důležité, aby 
to zaznělo. RS je definovaná jako autoimunit-
ní onemocnění. Když si uvědomím charakter 
té nemoci a i to, jak jsem se během těch let k 
sobě chovala, tak RS čtu jako zprávu, ve které 
se píše velkým písmem: Měj se více ráda! Buď 
k sobě hodnější, nebuď proti sobě! V těch situ-
acích, když si je tak promítnu, lze vypozorovat, 
jak jsem šla proti sobě a jak já sama jsem si 
nejvíc ubližovala. Navíc jsem měla pocit, že 
zvládnu starost o sebe, ale i o rodinu a také  
o lidi, kteří mou pomoc potřebují. Ten, na 
koho jsem myslela nejméně, jsem byla já.

To je jedna z ingrediencí, jak RS zvládnout?
Ano, mám ten pocit. Podle mě klíčem, jak 
tuto nemoc zvládnout, je být hodně pozorný 
k tomu, co mi prospívá a co ne. Zkrátka nejít 
proti sobě, jak už jsem říkala. Dát sebe na prv-
ní místo, protože když vy jste v pořádku a máte 
dost sil, můžete pomoci i těm ostatním. Když 
se ještě vrátím k tomu, co jsem dělala špatně  
a jak by se to dalo dělat lépe – důležité je být 
důsledný, jít za lékaři, někdy třeba i „otravo-
vat“, bouchat na ty dveře, dokud se nezjistí, 
co vám je. Protože normální je cítit se dobře. 
A když nám fyzický stav nedovolí něco zvlád-
nout, nemít z toho pocit viny. Něco nezvládnu. 
No a? Nemusím to zvládnout. A když se nyní 

S paní Evou jsme se potkaly v jednom útulném bytě, ze kterého sálá pohoda. Přitom ani její příběh není 
jednoduchý. RS má sice diagnostikovanou nedávno, ale nemocná je pravděpodobně už mnoho let. Její 
příběh je i o poznání, že lepší je vědět, co se děje, než žít v nejistotě, a také o pochopení, že i silný člověk 
může být někdy slabý.

Souputnice, 
co mě učí být na sebe hodná

Nemoc mi přinesla  
poučení. Jsem nyní na 

sebe hodnější,  
respektuji tu nemoc, 
respektuji sebe a žije 

se mi dobře.
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kolem sebe rozhlížím, víte, já jsem tou profe-
sí dokumentarista, tak s tímhle postojem se  
u některých lidí nemocných RS setkávám.

Pojďme se nyní vrátit k té poslední atace, díky 
které už lékaři stanovili diagnózu. Co ji spusti-
lo?
Opět to byl stres. Starala jsem se o rodiče a tak 
mě to vyčerpalo, že se ze dne na den dostavila 
silná ataka nemoci, taková, jakou jsem až do-
posud nezažila. Nebyla jsem schopná udržet 
rovnováhu, zhoršil se mi zrak, přestala mi fun-
govat hlava, až jsem si říkala, že mám asi ná-
dor na mozku, protože takhle se cítit je prostě 
příšerné. Ale opět jsem nebyla dost důsledná 
a hrála jsem si na silnou, šla jsem na pohoto-
vost, kde se mě zeptali: „Udržíte se na nohou, 
zvládnete to, nebo si myslíte, že to nezvládne-
te? Já samozřejmě odpověděla: „No… Tak asi to 
půjde.“ Přestože jsem měla pocit, že se na mís-
tě zřítím k zemi. Asi by bylo moudřejší, kdy-
bych se tam zhroutila. Jenomže já jsem zkrát-
ka léta naučená, že i když je mi hrozně, okolí 
to na mně nesmí poznat. Dokonce jsem se na 
návštěvu pohotovosti namalovala, takže jsem 
oproti těm zhrouceným lidem vypadala hezky. 
Pan doktor mi tedy poradil, abych se objednala 
na neurologii, a poslal mě domů. Čekací doby 
na neurologická vyšetření jsou dlouhé, já jsem 
v tomto neutěšeném stavu čekala na vyšetření 
dva a půl měsíce. Bylo to těžké období. Nevidě-
la jsem, cítila jsem se nemocná, chtělo se mi 
každou chvíli brečet, viděla jsem svět černě.

Pro člověka, který je nastavený, že to nesmí dát 
najevo, je to asi o to horší…
Snažila jsem se před rodinou držet, ale někdy 
se mi to nedařilo a bylo to o to horší. Také jsem 
mezitím byla i na dalších lékařských vyšetře-
ních, oční, ORL apod., ale vždy jsem slyšela, že 
mám jít na neurologii. To mi na klidu také dva-
krát nepřidalo. Kdybych se na té pohotovosti 

zhroutila, tak bych se na neurologii asi dostala 
hned. Z toho opět plyne poučení, že člověk by 
měl znát své limity, své hranice a nejít za ně. Je 
to možná o síle přijmout i svou slabost, být ně-
kdy zranitelná a umět si říci o pomoc ve chvíli, 
kdy ji skutečně potřebuji.

Umět říci lidem okolo, co potřebujte?
Ano. Říci: „Potřebuji pomoc, svůj klid a svůj 
způsob života, který mi dělá dobře.” V mo-
mentě, kdy začnete toto pravidlo dodržovat, 
vnímat a dělat to, co vaše tělo potřebuje, velmi 
se vám uleví.

Chápu dobře, že na neurologii, když jste se tam 
dostala, už poznali, oč se jedná, a nasadili léč-
bu?
Ne, lékařka, ke které jsem se dostala jako prv-
ní, si ještě mou diagnózou nebyla jistá, došla 
k názoru, že mé potíže způsobila zablokova-
ná krční páteř, a poslala mě na rehabilitaci. 
Snažila jsem se i doma cvičit a bylo mi stá-
le hůř. Nakonec když už jsem ji prosila, aby 
mě poslala na magnetickou rezonanci, tak 
to udělala. Až tam neuroložka vyslovila tuto 
diagnózu – a pak už to šlo vše dobře. Protože 
jsem měla na mozku akutní zánět, zůstala 
jsem na čas v nemocnici a další tři měsíce 
jsem odležela na chalupě, kde se o mě sta-
ral manžel. Já jsem konečně začala chápat, 
co mi tělo říká: Buď na sebe konečně hodná. 
Od té chvíle mám pocit, jako kdybych byla 
zdravá. Přijala jsem RS jako souputnici, kte-
rá mě učí zpomalit a udržovat si nějaký svůj 
klidnější rytmus v pracovním i soukromém 
životě.

Kde je pro vás ta hranice mezi tím říci si o po-
moc a přitom té pomoci třeba nezneužívat? 
Ano, rozumím. Nemůžete se úplně složit, 
zejména když máte rodinu, nejde říkat svým 
chováním všem okolo „pečujte o mě, jsem 

chudinka a vy teď budete kolem mě do kon-
ce života skákat“, to ani náhodou. Spíš jde 
o to začít v tu chvíli s radostí žít, užívat si
život, ale jde o změnu toho rytmu v životě
a naslouchat svému tělu. Cítím, že když moc
zrychlím, moje tělo mi to okamžitě hlásí, za-
čne se mi motat hlava, tak trochu zvolním,
svůj program si poskládám jinak, nebojím
se proškrtat si diář, nebojím se zrušit své
schůzky, mí přátelé to pochopí, rodina samo-
zřejmě také. Vychutnávání klidu se může dít
třeba tak, že se s mužem a dcerkou rozvalí-
te na gauči a budete si pouštět hezké filmy
a popíjet čaj. To zpomalení neznamená, že
se zhroutíte a budete naříkat. Zkrátka si na-
ordinujete jiný režim a tělo na to okamžitě
pozitivně reaguje. Více si třeba pospíte, to mi
také hodně prospívá.

Mnoho lidí se vyděsí, když dostane RS. Pro vás 
to ale mohlo být dobré, že jste konečně věděla 
co vám je…
Pro mě to byl obrovský a vlastně pozitivní 
zlom. Úplně se mi přenastavilo myšlení. 
Opravdu se mi nastavil v hlavě program: já 
jsem zdravý člověk. Aplikuji si lék a skutečně 
se těším na každou injekci, protože pro mě 
je to rituál, který mému tělu pomáhá. Jsem 
vděčná klasické medicíně, že mi takto pomá-
há, a navíc si k tomu hledám i další způsoby, 
jak svému léčení prospět. Cvičím jógu, která 
mi dělá moc dobře, hledám si pro sebe i stra-
vu, která mi prospívá, zajímá mě akupresura 
a spousta dalších věcí.

Bylo tedy pro vás horší nevědět…
Ano, nejhorší bylo, když jsem nevěděla, co se 
mi děje. Jsem ráda, že konečně vím, co mi 
je, a mohu s tím něco dělat. A nemoc mi při-
nesla i poučení. Jsem nyní na sebe hodnější, 
respektuji tu nemoc, respektuji sebe a žije se 
mi dobře.

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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Ti, kdo vám podají pomocnou ruku
V tomto čísle naleznete rozhovor s paní Petrou Klausovou z nadace Jakuba           Voráčka. Zde se podívej-
te na mapu fyzioterapeutů a psychoterapeutů, kteří pomáhají pacientům        nemocným roztrouše-
nou sklerózou. Práce těchto odborníků byla podpořena z nadačních peněz.

Fyzioterapeut 
MS Rehab Mgr. Klára Novotná 

- RS centrum VFN Praha, 
novotna.klara.k@gmail.com

Psychoterapeut 
Bc. Karin Řeháková

- RS centrum Vinohrady Praha, 
uatelier@centrum.cz

Fyzioterapeut 
Mgr. Kateřina Šrubařová 

- RS centrum Thomayerova nem. Praha, 
kasrub@centrum.cz

Psychoterapeut 
PhDr. Eva Růžičková

- RS centrum Motol Praha, 
terapie.eva.ruzickova@email.cz

Fyzioterapeut 
Mgr. Tereza Pavlicová

- RS centrum Thomayerova nem. Praha, 
pavlicovat@seznam.cz

Psychoterapeut 
PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D. 
- RS centrum České Budějovice, 

filip.abramcuk@gmail.com

Psychoterapeut 
PhDr. Iva Dedeciová 

- RS centrum České Budějovice, 
iva.dedeciova@gmail.com

Psychoterapeut 
Mgr. Petr Hammerlindl, DiS  

- RS centrum Pardubice, 
Hammerlindl@seznam.cz

Psychoterapeut 
Mgr. Petra Žáková Čechová 
- RS centrum Hradec Králové, 

S.PETRA.Z@seznam.cz

Psychoterapeut 
Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. 
- RS centrum Teplice, Liberec, 

tomanova@tiscali.cz


