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Kdo to jsou Tamtamy o.p.s.?
Slovo ředitelky Mirky Kroupové
Tamtamy jsou neziskovka. Tak trochu jiná

Chceme, aby se u nás všichni cítili dobře,

neziskovka, protože neposkytuje svým

v bezpečí a věděli, že si lidé jejich práce

klientům žádné sociální služby, ale přímo

opravdu váží.

zaměstnává osoby se zdravotním postižením a dává jim šanci navracet se zpět

Hendikepované zaměstnáváme na všech

do práce. V Tamtamech lidé vykonávají

pozicích, od těch úklidových až po ma-

opravdovou práci na reálných zakázkách

nažerské. Všichni jsme zkrátka na stejné

a dostávají za ni běžnou tržní mzdu. Říká

lodi. Mnozí mají kromě zdravotního i ně-

se tomu sociální podnikání. Co děláme?

jaký sociální hendikep. Jde o lidi, kterým

Uklízíme domácnosti, bytové domy, kan-

osud nezamíchal karty nijak příznivě, ale

celáře, dokonce i hotely nebo ordinace.

přesto mají dostatek elánu se aktivně

Myjeme okna, žehlíme, hlídáme děti.

zapojit do života. Jsou to skvělí lidé a jejich nadšení a houževnatost mi dává sílu

Mít hendikep a jít po delší době do práce

zvládnout i ty nejobtížnější situace. A prá-

není snadné. Je to ale výzva, která se při

vě díky této partě lidí se nám povedlo do-

dobře nastavených pracovních podmín-

sáhnout nemalých úspěchů:

kách ušitých na míru každému dá zvládnout. U nás je možné pracovat na velmi
malý úvazek, třeba již od dvou hodin

● v roce 2015 jsme získali značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

týdně. Poskytujeme pracovní asistenci a

● na podzim 2015 jsme si ze Senátu ČR

máme i psycholožku pro krizovou inter-

odnesli ocenění Neziskovka roku 2015

venci. Každý má jiné specifické potřeby a
potřebuje individuální přístup.

Všem velký dík!

Kontakt:
Email: info@tamtamy.cz
Web:
www.tamtamyops.cz
www.tamtamy.cz

4

Kdo je to OZP Akademie z.ú.?
Slovo ředitelky Petry Helebrantové
Jsme neobyčejná vzdělávací organizace

Všechny kurzy jsou navíc dostupné i širo-

– kromě toho, že nabízíme širokou paletu

ké veřejnosti – a kromě toho, že účastníci

rekvalifikačních, odborných a osvětových

z kurzu odcházejí plni nových vědomostí

kurzů, sbližujeme prostřednictvím vzdělá-

a zážitků, zakoupením kurzu automaticky

vání dva světy – světy lidí se zdravotním

přispívají na dobrou věc – na vzdělávání

postižením a lidí bez hendikepu. Jsme

hendikepovaných studentů.

tu pro neziskovky, státní správu, hendikepované, ale i pro všechny ostatní, kdo
chtějí rozvíjet svůj potenciál. Zaměstnáváme 100% lidí se zdravotním postižením
— většinou vysokoškolsky vzdělané hendikepované lektory.
Mottem OZP Akademie
je bezbariérové vzdělávání
Vzdělávání je v OZP Akademii bezbariérové po všech stránkách – samozřejmostí je
bezbariérovost pro vozíčkáře, úprava studijních materiálů pro zrakově postižené,
kompenzační pomůcky, studijní asistentka apod. Důležité je, že se u nás všichni
lidé se zdravotním postižením mohou při
splnění několika jednoduchých podmínek
vzdělávat zdarma.
Kontakt:
Email: info@ozpakademie.cz
Web:
www.ozpakademie.info
www.ozpakademie.cz
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(Ne)normální úvod
Veronika Cézová

„Sociální pracovnici jsem rovnou řekla,

A teď si představte vašeho kolegu/zná-

že by byl pro mě příjemnější chráněný

mého/příbuzného. Tu ho píchá v kříži, tu

trh. V tomto prostředí jsem odmalinka,

ho přepadne „depka“, tu si půjčí deseti-

a bylo by pro mě asi šílené zvykat si na

tisíce, které už dopředu ví, že nebude

normální lidi,“ smála se Lenka. Roze-

splácet.

smálo mě to. Jakým tónem to pronesla,
jak jí tato věta připadala normální.

Kde je hranice mezi normálním a nenormálním? Normální je mít ze života

Jakmile jsem se však o chvíli později za-

radost, dělat to, co vás baví. A přispět

myslela nad obsahem jejích slov, úsměv

svou troškou do mlýna tam, kde vás

se mi vytratil. Lenka totiž JE NORMÁL-

ocení. A právě takoví jsou (Ne)normál-

NÍ. Pokud si tedy odmyslíte pár drobnos-

ní. Lidé, kteří svými činy dokazují, že by

tí, kvůli kterým se sama Lenka řadí mezi

se od nich „normální“ společnost měla

ty (ne)normální. Občas má křeče, nemá

v mnoha ohledech hodně co učit.

tak šikovné ruce, nohy jí ušlapou méně
a oči vidí špatně nablízko i na dálku.
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Petra Helebrantová

Dvě vysoké školy s červeným diplomem? Zadostiučinění, že
se dokáži vyrovnat zdravé veřejnosti.

Už na základní škole neviděla moc dobře

„Scénář u všech těchto předmětů byl stej-

na tabuli. Postupně se jí zrak zhoršoval,

ný. Přišla jsem domů a do noci jsem samo-

přesto nebyla klasický integrovaný žák.

studiem doháněla celou látku. Tehdy jsem

Učitelé věděli, že špatně vidí, ohled ale

také poprvé pocítila chuť utéct do speciál-

nebrali. Ještě krušnější chvilky však na ni

ního školství.“

čekaly na gymnáziu.

Noci strávené nad knížkami Petru utvrdily

Matematika, fyzika, chemie. Předměty,

v tom, že ostatním dokáže, že se umí pro-

které dokáží pořádně potrápit i zdravé stu-

sadit i se svým handicapem. „Rovnice byla

denty. A teď si představte, že sedíte v lavici

jasná. Když do toho dám všechno, začne

a vůbec nevidíte na vzorečky ani výpočty,

se mi dařit a vrátí se mi vynaložené úsilí.“

které na tabuli zuřivě profesoři zapisují.

Vystudovala hned dvě vysoké školy.

7

Speciální pedagogiku a ve třetím ročníku

Když se zpětně ohlíží za dobou studia,

si přibrala ještě psychologii na filozofické

vnímá ho jako úspěšné. „Ale samozřej-

fakultě.

mě bylo i plné překážek, nervů, energie…

„S tím svým handicapem jsem věděla, že

Zkrátka nedostatečně přizpůsobené studi-

speciální pedagogika bude vhodná už jen

um nevidomému. A přitom jsem studovala

proto, abych této oblasti pořádně porozu-

stejně jako ostatní, jen jsem potřebovala

měla, abych mohla kvalifikovaně pomáhat

patřičnou podporu a porozumění.“

a porozumět ostatním. Psychologie se pak
v mnohém propojovala a hezky předchozí

Otevřený uzavřený trh práce

znalosti doplňovala.“

Střet s realitou otevřeného pracovního
trhu byl hodně tvrdý. A nakonec zjistila, že

Splněný sen. Napotřetí

otevřený trh práce je pro ni uzavřený.

Studium psychologie však mělo ještě jiný

Hlásila se na telefonické krizové linky, kde

rozměr. A vlastně daleko důležitější. Doká-

předpokládala, že by se se svou kvalifika-

zat si, že se tam dostane. „Hlásilo se dva

cí mohla uplatnit nejlépe. „Žádná pražská

tisíce lidí, brali padesát. Dostat se tam je

linka, na kterou jsem se hlásila, mě ale

i pro zdravého člověka skoro nereálné.“

nevzala. Několikrát jsem slyšela, že můj

Petře se sen splnil. Napotřetí. „Do té doby

zrakový handicap je překážkou. Nebyli si

neměli zkušenosti s nevidomými studenty,

to zkrátka schopní zorganizovat jinak.“

a tak pro ně bylo obtížné porozumět mým

Ze stále stejných negativních odpovědí

specifickým potřebám. Jeden rok jsem

byla rozčarovaná. „Přesto jsem věděla,

měla u přijímaček třeba grafické obrazce,

že nechci skončit v chráněných dílnách

které šly úplně mimo mě.“

na typických pozicích pro handicapované.

Do třetice všeho dobrého. A pro Petru to

Po mnohém odříkání jsem se nechtěla stát

platilo dvojnásob. „Byla jsem šestá! Vní-

košíkářkou či masérkou.“

mala jsem to jako obrovské zadostiuči-

Místo našla až v Tamtamech na pozici vy-

nění, že jsem to zvládla. Obě školy navíc

tváření databází sociálních partnerů. Jejím

s červeným diplomem. Tedy, nejsem člo-

úkolem bylo zajišťování stáží pro neslyší-

věk, který by si na to potrpěl. Znamenalo

cí. Dva měsíce poté ji oslovila ředitelka

to však pro mě satisfakci, že se zdravé ve-

Mirka Kroupová s nabídkou na místo psy-

řejnosti dokáži vyrovnat. A že jsem ještě o

choložky a lektorky měkkých dovedností.

kus lepší.“
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Kromě lektorování začala kurzy také orga-

A právě Neziskovka roku dala Petře zabrat

nizovat. A od toho byl už jen krůček k zalo-

nejvíce. Když na internetu našla tuto sou-

žení OZP Akademie, kterou teď řídí.

těž, neváhala a Tamtamy zaregistrovala.
„Jakmile ale Mirka viděla všechny ty složité

Úklid? Nemám ho ráda

formuláře, zděsila se. Něco mi však říkalo,

„Jsem člověk, který není schopen ustr-

ať se nenechám odradit. Věděla jsem, že

nout. Proto jsem byla šťastná, když jsem

když se do toho pustíme, můžeme uspět.

viděla v Tamtamech možnost sebereali-

S Mirkou to totiž máme tak nastavené. Já

zace,“ říká Petra o sociální firmě, která se

jsem tím motorem – věci rozjíždím, Mirka

zaměřuje hlavně na úklidy.

pak přijde se svým pohledem, řadu věcí mi

A co Petra a úklid? „Nemám ho ráda,“ od-

proškrtá, přidá nějaký nápad a já nakonec

povídá automaticky se smíchem. „Zato si

vše doladím,“ popisuje pracovní symbiózu

potrpím na specifický pořádek – v datech.

Petra.

V online prostředí vyžaduji stoprocentní

Během finálového kola měly přesvědčit

pořádek. Na to jsem pedantka. Pro nevi-

porotu, že mají na zlato. Mirka udělala

domého je totiž už z podstaty pořádek ve

pěknou grafickou prezentaci, jenže…

věcech – ať už na stole, nebo v elektronických datech – prioritou. Pokud ho ne-

Mě snad klepne!

máme, nikdy nic nenajdeme, protože na

„Na přípravu bylo málo času, a tak jsem

to zkrátka nevidíme. Proto je důležité, aby

začala propadat panice. Říkala jsem si: Co

každá věc měla své stálé místo.“

já tam asi budu říkat, když na tu prezentaci
nevidím?“ popisuje s humorem sobě vlast-

Tři roky, tři úspěchy

ním Petra. „Tak jsme si prezentaci udělaly

Tři roky v Tamtamech pro ni znamenaly

formou dialogu, přidaly trochu humoru, od-

zároveň tři obrovské úspěchy. Sociální

lehčily to a snad i to zabralo.“

firma získala certifikát „Spolehlivá veřejně

Podobně vyzrály i na školení v Praze 10,

prospěšná organizace“, v roce 2014 byla

kde bylo téma Komunikace s handi-

Petra oceněná jako Zdravotně postižený

capovanými. Prezentace v PowerPointu

zaměstnanec roku a v listopadu 2015 si

měla 78 slidů.

Tamtamy odnesly ze Senátu titul nejlepší

„Z prezentace ale nikdy nic nevyčtu ani

neziskovky v kategorii malých neziskových

u sebe na počítači, natož na tabuli. Písmo

organizací.

zkrátka nezaostřím.
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Už jsem se tedy viděla, jak mě tam z toho

Pryč s chaosem!

klepne.“

Petra s Mirkou jsou tedy na první pohled

Mirka se nakonec na školení pasovala do

sladěná dvojka. Ale jak už to tak v životě

role moderátorky. Padesáti lidem – převáž-

bývá, i ony se musely hledat.

ně úředníkům a lidem z neziskovek – s Pe-

„Když jsem přišla do Tamtamů, říkala jsem

trou formou dialogu představily, jak komu-

si, že tady nebudu moci pracovat. Byl tam

nikovat s lidmi se smyslovým, tělesným,

na mě hrozný chaos. Informace se efektiv-

psychickým či mentálním handicapem.

ně nepředávaly, data se řádně nezpracovávala… Navíc jsem měla zpočátku pocit,

Ta nevidomá je ale chytrá…

že Mirka ani nechápe, proč to chci změnit,

„Mirka mi kladla otázky typu: Petro, jak bys

že vnitřně necítí, že jsou změny potřebné.

jako psycholožka rozdělila psychická one-

Počáteční chaos byl ale pochopitelný. Fir-

mocnění? Jak se to projevuje v praxi? No

ma byla maličká, a jak se postupně roz-

a já vzhledem k tomu, že mám výbornou

růstala, bylo potřeba vše začít více koor-

paměť, jsem odpovídala. A setkalo se to

dinovat a formalizovat. Hodně jsme si toho

s obrovským ohlasem.“

s Mirkou proto musely vyříkat. Ocenění,

Po školení Petře kolegyně tlumočila, jaké

která jsme získaly, nás tak hodně posunu-

zhodnocení slyšela od jedné účastnice.

la. Ve věcech je pořádek, postupy se zfor-

„Ta nevidomá Petra… Ta je opravdu chyt-

malizovaly, chaos vymizel. I Mirka sama

rá…“ Říkala to s úžasem.

vnímá, že to má konečně štábní kulturu.“

„Vím, že mě tím chtěla kolegyně potěšit,

Hledaly se. A našly se. Petra přiznává, že

ale musím říci, že mě to spíše mrzelo. Je

to trvalo dlouho. Ale i přes pár krizových

to typický obraz reality – když nevidím, lidé

momentů bylo důležité, že nakonec našly

ke mně přistupují jako k méněcennému

společnou řeč. A nyní jsou i zajedno, kam

člověku. Vzhledem k tomu, jak tato pre-

má sociální firma směřovat.

zentace probíhala a že jsem erudovaně

„S Mirkou řešíme strategické věci, rozvoj

mluvila o různých handicapech a odpoví-

naší sociální firmy. Ale samozřejmě je stá-

dala na všechny Mirčiny všetečné otázky,

le spousta věcí ke zlepšení. Do budoucna

snad už bylo patrné, že sice nevidím, ale

bych ráda zaměstnala v OZP Akademii na-

to je tak jediné, co mě omezuje.“

příklad více lektorů s handicapem a rozšířila paletu našich vzdělávacích kurzů.“
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Lenka Galajdová

Jsem ve fázi, kdy mi život připadá nádherný...

Narodila se předčasně v sedmém měsíci.

Upřímně si sama sebe neumím představit

A z vyprávění maminky si pamatuje, jak

tak brzo s dítětem, za to ji opravdu obdi-

komplikovaný byl její příchod na svět.

vuji, že to dala. A hlavně – s handicapo-

„Mamča měla navíc problémy se stře-

vaným dítětem,“ vrací se zpátky v čase

vama, takže ji ještě z porodnice vezli na

osmadvacetiletá Lenka Galajdová.

operační sál. Začátky tedy pro ni byly dost

Vzpomínky na dětství má zahalené mlž-

těžké. Narodila jsem se s nevyvinutými

ným oparem, ze kterého se vynořují pouze

plícemi, každý den se mnou musela cvičit

dva střípky. „Pamatuji si, jak jsem byla ve

Vojtovku, u které jsem řvala jako tur. Na-

školce jako u vytržení z domečku s panen-

víc mě mamča měla dost brzo, ve dvaceti.

kami,“ zasní se Lenka.
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Druhým je dialog s tátou. Sice krátký, ale

V Jedličkově ústavu si odbyla obchodní

pro Lenku tak působivý, že si ho pamatuje

školu bez maturity. „Postupem času jsem

více než dvacet let slovo od slova.

ale získala sebevědomí, byla jsem trošku

„Chodila jsem do křesťanské školky,

ambicióznější, a tak jsem si maturu dodě-

o čemž prý rodiče neměli ponětí. A jednou,

lala na obchodní akademii pro zrakově po-

když jsem z ní přišla, začala jsem před

stižené v Nových Butovicích.“

mým biologickým otcem mluvit o Bohu.

Do Tamtamů se dostala bez okliky. Bez

A on mi rozzlobeně řekl: „Viděla jsi někdy

nekonečných rozesílání životopisů, bez

Boha?“ Já řekla, že ne. „No tak o něm

spousty pohovorů. Po maturitě pracovala

nemluv!“

rok na tréninkovém pracovišti občanského sdružení Borůvka. A dostala se do ob-

Odchodem táty rozkvetla

chůdku s výrobky z chráněných dílen na

Otec od rodiny odešel, když bylo Lence

Vyšehradě.

deset let. Jeho odchod jí paradoxně pro-

Pracovala sice jako prodavačka, ale od

spěl. „Nebyl to rodinný typ, myslím, že

začátku tíhla hlavně k dokladům. „Nechá-

vůbec neměl mít děti. Byl to totiž člověk,

vali mi je proto třídit a rovnat, mohla jsem

který dokázal hodně srážet sebevědomí.

se podívat k nim do účetnictví. Bylo to pro

Až když nás opustil, začala jsem rozkvé-

mě hrozně fajn, protože jsem poprvé vidě-

tat, začala jsem zjišťovat, že něco umím.

la, jak vypadá opravdické účetnictví.“

Začala jsem si vážit sama sebe,“ přiznává
Lenka, která má náhradního tátu už více

Zvykat si na normální lidi?

než patnáct let. „To on je pro mě tatínek…“

To by bylo šílené

Jedličkárenské dítě. Tak Lenka označuje

Borůvka je specifická tím, že pomáhá hle-

sama sebe ve školním systému. Do Jedlič-

dat místa lidem s handicapem i na otevře-

kova ústavu chodila jak na základní školu,

ném trhu práce. Tam ale Lenka nechtěla.

tak na tu obchodní. „Od začátku školní do-

„Sociální pracovnici jsem rovnou řekla, že

cházky jsem byla zvyklá na kolektiv handi-

by pro mě byl příjemnější chráněný trh.

capovaných. Nikdy jsem nezažila kolektiv

V tomto prostředí jsem odmalinka. Bylo by

zdravých dětí. To bylo jen v té školce, ze

proto pro mě asi šílené zvykat si na nor-

které si však téměř nic nepamatuji.“

mální lidi,“ směje se Lenka.
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Díky Borůvce se tedy objevila na Kubán-

Jsem ráda ve svém, nepotřebuji jako jiní

ském náměstí v Tamtamech. „Zajistili mi

lidé neustálé výzvy. Proto jsem se také

tam praxi, a já se tak dostala k ředitelce

přeorientovala na papíry. S nimi jsem

Mirce. Ta mi v nadsázce říká, že jsem za-

v klidu, dělám si svoje, většinu měsíce

brala židli a už ji neopustila.“

jsem mimo kolektiv.“

Nastupovala s tím, že bude dělat pouze

Samozřejmě vnímá, co se v sociální firmě

faktury. „Jak ale Mirka postupně zjišťova-

děje, chod společnosti tu prožívají všech-

la, že jsem schopná, začala mi nabalovat

ny pracovnice společně. „Dělám si ale na

hlášení pojišťoven, přihlašování a odhla-

svém písečku a to mi vyhovuje nejvíc.

šování lidí, evidenční listy, neschopenky…

Když jsem dělala personalistiku, vadila mi

Takže jsem se stala takovou fakturantkou

komunikace s lidmi.“

zkříženou s personalistkou,“ směje se

Člověk by tomu pomalu ani nechtěl věřit.

Lenka, která oblast personalistiky nakonec

Že by tato brunetka, která na vás chrlí jed-

přenechala po nějaké době nové kolegyni.

nu větu za druhou, měla opravdu takový

„Když nastoupila personalistka Kristýnka,

problém mluvit s ostatními?

říkala jsem si, že se ve firmě nikdo pořádně nezabývá účetními doklady a jejich

Jedno překvápko za druhým

řádným předáváním naší paní účetní. Ta

„Opravdu,“ trvá si na svém Lenka a sebe-

nám kolikrát psala zoufalé e-maily: Co je

kriticky dodává: „Někam zavolat? Něco vy-

tento doklad? Na výpise je tohle, ale já

řídit? Udělám to, ale takhle se u toho klepu,

k tomu nemám doklad! S Mirkou jsem se

není mi dobře. A co si budeme nalhávat

tedy domluvila, že bych si tuto oblast vzala

– Mirka je občas zmatlík. Překvápka nám

na starost.“

připravuje neustále, je to jedna výzva za
druhou, takže se stejně s mnoha věcmi

Mezi fakturami

musíme poprat za pochodu,“ popisuje se

Kde se vidí Lenka za deset let? Klidně

smíchem.

v Tamtamech, stále mezi fakturami. „Je mi

Lenky handicap – dětskou mozkovou obr-

dobře v tom, co dělám. Mám ráda svoje

nu – na první pohled nepoznáte. „Ušlapu

místo, jsem spokojená mezi šanony s pa-

toho méně než zdraví lidé, ruce nejsou tak

píry. Je to určitě dáno i tím, že mám ráda

šikovné, občas mám křeče. To je z pohy-

svůj klid.

bového aparátu jediné.
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Mně to ale sejmulo hlavně oči. Mám zú-

jejím přítelem. Soužití s vrstevníky si po-

žené zorné pole, křeče v očích. Musím si

chvalovala. Jen ten úklid… „No, samozřej-

proto dát kolikrát u monitoru hlavu stra-

mě, že jsme se museli o tyto práce dělit.

nou, chvíli si odpočinout. A monitor mám

Takže jsem uklízela, ale tím, jak jsem na to

tak velký, protože blbě vidím nablízko i na

moc neviděla, by ze mě uklízečka nebyla,“

dálku.“

směje se.

Rodný Liberec Lenka poměrně záhy vy-

V devadesátimetrovém bytě se o úklid

měnila za metropoli. Osamostatnila se už

dělila s přítelem kamarádky. „Plus jsem si

v sedmnácti letech, když odešla do Jedlič-

brala na výpomoc holky z Tamtamů. Přeci

kova ústavu v Praze na internát.

jen, kdybychom to dělali pořád sami, tak

„K samostatnosti jsem tíhla vždycky, nikdy

se z toho zblázníme.“

jsem si nepředstavovala, že budu třeba do
třiceti u maminky. A kdykoli jsem na intru

Sen o studiu účetnictví

měla možnost zůstat v Praze, využila jsem

Lenka je velmi realistický člověk. A do-

toho. Když ale domov nenavštívím třeba

předu nerada plánuje. Ale i ona má své

více než tři týdny, už se mi stýská,“ přizná-

sny. Chtěla by vystudovat vysokou školu.

vá s něžností v hlase.

Ideálně na Masarykově univerzitě obor
účetnictví.

Uklízečka? To těžko

„Ale ne teď, to spíš kdyby se v budoucnu

Dlouhou dobu bydlela Lenka na Chodově

něco semlelo, tak abych měla nějakou ná-

v domě s bezbariérovými byty. Dostala se

plň života. Teď jsem ráda za práci v Tam-

tam po dlouhém čekání. Nejdříve trvalo

tamech. Navíc jsem v novém vztahu — ve

více než rok, než na městské části úřed-

stavu totální zamilovanosti. A už spolu

níci vyřídili žádost. A další měsíce čekala,

dokonce bydlíme! Jsem spokojená, jsem

než se uvolní byt. V něm trávila čas se

šťastná. Jsem zkrátka ve fázi, kdy mi život

svou kamarádkou na elektrickém vozíku a

připadá nádherný…“
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Líba Trnová

Jsem žena, která miluje příliš

Dvě hospitalizace v deseti a sedmnácti

odolná vůči stresu… V takovém stavu ne-

letech, pokus o sebevraždu a nakonec

můžu jít například dělat ani za pokladnu,

velké týdenní psychotesty v Bohnicích.

protože kdyby mě tam lidé seřvali, tak se

Před rokem a půl si osmadvacetiletá Líba

rozbrečím.“

Trnová vyslechla diagnózu. V lékařské

Ještě před pár lety ale bylo všechno jinak.

zprávě stálo: „Emočně nestabilní porucha

Pracovala jako marketingová manažerka

osobnosti“.

ve velké nadnárodní firmě. „Marketingem

„Laicky řečeno mám hraniční poruchu

jsem paradoxně byla na začátku pracovní

osobnosti, kvůli které jdu z extrému do

kariéry nepolíbená. Studovala jsem střed-

extrému. Velké kolísání nálad, různé dru-

ní sociální školu, následovala vysoká, ze

hy závislostí, přehnané emoce, nejsem

které jsem ale odešla.
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Jednak kvůli zdravotním problémům a

V léčebně neležela, docházela pouze do

také kvůli tomu, že jsem se v osmnácti

stacionáře. To ale nestačilo. A na Líbu

zamilovala a potřebovali jsme peníze na

během dalšího roku všechno padlo. Že

společné bydlení. Začala jsem proto dělat

nemá práci, že nemá peníze, že už si

v prodejně elektra.“

sama neumí pomoci. „A vyústilo to v to,
že jsem se následující prosinec pokusila

Škoda pro obchod

o sebevraždu.“

Tam si ji vyhlédl zástupce z nadnárodní
firmy, který Líbě řekl, že je škoda, aby se

Nemělo se to stát

svými schopnostmi zahálela v obchodu.

Zvolila prášky v kombinaci s alkoholem.

„Přijala jsem tedy jeho nabídku a začala

Všechno měla důkladně naplánované.

pracovat jako asistentka marketingového

Přítel odjel na služební cestu a ona vědě-

oddělení. Na starosti jsem měla tvorbu le-

la, že bude sama doma. „Jenže – jak se

táků, fotek… A postupně jsem se vypraco-

říká – asi se to nemělo stát. Přítel mě chtěl

vala z asistentky na produkční a následně

překvapit a vrátil se už v noci.“

senior produkční a manažerku pro velké

Našel ji ve stavu, kdy už moc nevnímala.

značky.“

Ale byla při smyslech natolik, že odmítla

Ze začátku to byla samá práce a téměř

jet do nemocnice. Celou dobu proto u ní

žádný osobní život. Přesto byla první tři

seděl a kontroloval, jestli dýchá. „A já po-

roky ve firmě šťastná. Ale jen do doby, než

řád doufala, že to nepřežiji…“ Z následují-

umřel většinový vlastník. „Byl to úžasný

cího rána si jen pamatuje, že přijeli rodiče

člověk nezkažený penězi, staral se o za-

a odvezli ji do Bohnic, kde zůstala přes půl

městnance. Po jeho smrti se však do ve-

roku.

dení dostalo představenstvo a s ním lidé,

První tři měsíce měla tak velkou fobii z lidí,

kterým firma nepatřila, a podle toho se

že nebyla schopná jít ani do společné jí-

k ní také chovali. Neztotožňovala jsem se

delny. „Já, která jsem pracovala od osm-

s tím, kam firma směřuje, a tak jsem po

nácti let s lidmi! A dodnes třeba nechodím

dalších dvou letech odešla.“

na koncerty, nejezdím ani metrem. Mám

Prosinec 2012 byl přelomový. Z pozice, ve

velkou paniku z hloubek, stačí mi vidět jen

které brala šedesát tisíc korun, skončila na

ty schody a nehnu se dál. Navíc mi vadí i

úřadu práce. „A z něho byl už jen krůček

ten hluk.“

na krizové centrum v Bohnicích.“
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Proaktivní přístup byl fuč

Napadlo mě pracovat z domova, ale hned

V Tamtamech začínala před rokem a půl

jsem to zavrhla, protože bych se k práci

jako specialistka marketingu. Nejdříve

nedokopala.“

měla na starosti letáky, plánování akcí,
správu sociálních sítí či aktualizaci data-

Z manažerky uklízečkou

bází. Přestože to byla podobná práce jako

Dva měsíce se hledala. Nejdříve dělala

v nadnárodní firmě, Líba cítila, že to není

lehčí administrativu, ale to také nebylo

úplně ono.

ono. „Už jsem nevěděla, kam bych se vrt-

„Jak jsem přišla z Bohnic, bylo na mě

la, tak jsem si dala měsíční pauzu na roz-

vedení takové opatrnější. A já přitom po-

myšlenou. A s partnerem jsme se během

třebovala nad sebou spíše pevnou ruku.

té doby rozhodli, že nejlepší pro mě budou

Proto jsem nebyla hned od začátku úpl-

nakonec úklidy.“

ně důsledná. Zkrátka byla z obou stran

Poprvé vzít hadr a jít uklízet do domácnos-

špatně nastavená komunikace. Práce mě

ti, to byl stres. Jak to tam bude vypadat?

nebavila, nenaplňovala a ředitelka Mirka

Budu mít všechno potřebné k úklidu? Bu-

viděla, že jsem demotivovaná, že nedota-

dou tam na mě hodní, nebo nade mnou

huji věci do konce. Můj dřívější proaktivní

budou pořád stát a koukat? To bylo jen pár

přístup, který by se v marketingu dal oče-

otázek, které se Líbě honily hlavou.

kávat, jsem zkrátka vyměnila za laxní.“

Stres byl nakonec zbytečný. „Často pracu-

A nebylo divu. Líba byla měsíc po léčení.

jeme ve dvojici, je to jednodušší a člověk

„A najednou takový šok, zase mezi lidmi.

se pak toho úklidu tolik nebojí.“ Na staros-

Na druhou stranu jsem ale věděla, že

ti má nejen domácnosti, ale celé bytové

doma nemůžu zůstat moc dlouho sama.

domy. A každý úklid má něco do sebe.

Už když mi přiznávali invalidní důchod,

„V domácnostech to není taková mono-

dali mi nižší stupeň, protože do práce cho-

tónní činnost, chvilku děláte kuchyň, pak

dit musím, jinak se dostávám do depresí.“

zase obývák… A v bytových domech je

Práce v Tamtamech ji držela nad vodou,

zase fajn, že si každý hledí svého a já si

na ruch v kanceláři si však zvyknout nedo-

v klidu uklízím.“

kázala. „V malém prostoru se pohybovalo
hodně lidí, kteří se různě střídali, promíchávali a já se nemohla soustředit.
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Kvůli snům se nestresuji!

Z extrému do extrému

V současné době je Líba spokojená jako

Přestože bere Líba poctivě prášky, které

úklidová pracovnice.

jí pomáhají udržovat hladinu emocí bez

Práce s hadrem a saponáty je však pou-

velkých výkyvů, čas od času jde z extré-

ze mezičlánkem. Začala studovat dálko-

mu do extrému. Z pocitů absolutního štěs-

vě mediální studia a jejím snem je psaní.

tí propadá do naprostého smutku. Minulý

„Kdy si začnu plnit tento sen? Nevím. A ani

rok skončila v Bohnicích hned dvakrát na

se tím nestresuji. Mám práci a skvělého

třítýdenní přeléčení.

přítele a to zatím stačí.“

Začalo to panickou atakou. S podezřením

Když mluví o partnerovi, celá září. I po

na infarkt ji přivezli na internu. Byla vydě-

více než deseti letech, co jsou spolu. Že

šená, co se děje. „Všechno do té doby

je její oporou, není v jejich případě žádná

bylo v pohodě. A najednou jsem se ocitla

fráze. „Když mu bylo sedmnáct let, jeho

na interně. Když jsem se s velkým pláčem

mamince zjistili bipolární poruchu. Navíc

ptala, proč jsem ji dostala právě teď, dok-

už dvanáct let žije v chráněném bydle-

toři mi řekli, že je to nějaký z dřívějška po-

ní v Bohnicích. Přítel má tedy představu,

tlačený stres. Ten se uvolní prý ve chvíli,

jak náročné je to s duševně nemocnými.

kdy je tělo v pohodě.“

Sice nejsem tak hodně narušená jako jeho

Kdy přijdou další výkyvy nálad? Jak moc ji

mamka, ale mám zase hodně specifickou

příště ochromí? To Líba nikdy předem ne-

poruchu. Jeden americký autor o nás na-

tuší. Snaží se proto žít naplno každý den.

psal, že jsme ženy, které milují příliš…“

A kromě práce a dálkového studia pomýšlí i
na děti. „No, tedy spíše na jedno. Abych ho
při mé poruše zvládla vychovat,“ směje se.
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Kristýna Kyselová

Když přestanu být v zápřahu, semele mě to

Čtyři týdny po porodu. A Kristýna Kyselová

Lékařka jí předepsala kapky, po kterých se

řešila první komplikace. Zánět prsa a oka.

jí sice na chvíli ulevilo, po pár dnech se

„Nic jsem si z toho ale nedělala. Se synem

zrak ale začal opět rapidně zhoršovat.

Jírou se mi to stalo také. Oko červenalo,

„Po týdnu, když už jsem neviděla téměř

řezalo, pálilo. Klasický zánět, který jsem

nic, mě poslali na Vinohrady, kde hned

za třináct let nošení čoček měla několikrát.

poznali, že mi oko napadl parazit akanta-

Vyndala jsem je a nasadila brýle.“

méba. A řekli mi, že by bylo nejlepší ihned

Jenže pocit úlevy nepřišel. Kristýna nao-

přestat kojit, nasadit celkovou léčbu proti

pak přestávala vidět.

parazitům a oko prolévat litry kapiček.“
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Kapky z Anglie

s mimčem na koupaliště. Kousek od nás

Kristýna se ale rozhodla jinak. Chtěla za

byla kašna, kde se Jíra cachtal. Cákl na

každou cenu kojit. „Museli jsme proto shá-

mě vodu a s největší pravděpodobností se

nět kapky s léčivou látkou, která je však

tam ten parchant dostal se zrníčkem pís-

v Čechách zakázaná. V Anglii mají kapky

ku, které mě škrábnulo. Cítila jsem totiž,

bez předpisu a doktorka mi na férovku řek-

jako by mi tam spadla řasa. Na oko jsem si

la, že pokud si pro ně mohu zaletět, bude

ale stále dávala čočky a ten parchant měl

to rychlejší než přes Státní ústav kontroly

tak šanci se uchytit a začít mi ničit oko.“

léčiv, kde by to museli zdlouhavě schvalo-

V půlce listopadu přestávala vidět i na dru-

vat. Kamarádka se naštěstí vracela z Ang-

hé oko. Během 24 hodin byla hospitalizo-

lie, takže jsem měla kapky třetí den.“

vaná. Lékaři se báli, jestli parazit nepřelezl

Kapala si sedmdesátkrát denně. Každou

i do druhého oka. Nebo jestli nestihl pro-

čtvrt hodinu. A do toho se tehdy sedma-

lézt až do mozku…

dvacetiletá Kristýna starala o šestitýdenní

„Následovala lumbální punkce a magne-

Týnu a dvouletého Jíru.

tická rezonance. A 15. prosince jsem se

Nakonec celý srpen strávila v nemocnici.

dozvěděla, že to není parchant, ale roz-

Manžel pečoval o Jíru, Týna byla v nemoc-

troušená skleróza.“

nici v cestovní postýlce s ní.

Diagnózu Kristýna přijala s úlevou. „Byla

„Sluníčko mi způsobovalo takovou bolest,

jsem ráda, že nemám parazitem poškoze-

jako by mi někdo do oka vrážel nůž. Muse-

ný mozek ani oko. Vždyť jsem nemusela

la jsem mít proto zatažené závěsy. To ale

vidět! S tímhle se ale dá žít,“ říká smířlivě.

přinášelo problémy Týně, u které doktoři

Podle její ošetřující neuroložky to mohl

začali pozorovat světloplachost. Naštěstí

být ale právě parazit, který roztroušenou

byly sestřičky úžasné a chodily s ní ven na

sklerózu nastartoval. A svůj podíl měl

procházky.“

i stres a nedostatek vitamínu D.
Kristýna je v současné době po transplan-

Parchant parazit

taci rohovky. Tělo ji ale začalo odmítat.

Když Kristýna pátrala, kde mohla k parazi-

Pravé oko se tak nadře i za levé. „Vidím

tovi přijít, zjistila, že se jí stala osudná fon-

zhruba na metr, rozeznám barvy, sem tam

tána v Dejvicích. „Týna se narodila v červ-

obrysy. Třeba na vašem místě vidím, že

nu, bylo extrémní horko, nemohli jsme ale

někdo sedí. Ale kdo, to už nevím.“
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Dostuduji. I přes nemoc

je pozice vhodná pro lidi s invalidním dů-

Před mateřskou pracovala ve velké firmě

chodem. Kristýna se zaradovala.

jako personalistka. A do toho studovala.

„Konečně jsem mohla na pohovoru na ro-

„Ještě při Jírovi jsem se snažila dodělat

vinu říct všechno. Že jsem máma od dvou

inženýra. Poslední zkoušku a státnice

dětí, že mám problémy, jaké mám… Slovo

jsem měla mít v červnu. Krylo se mi to ale

dalo slovo a za týden jsem už seděla na

s porodem Týny, tak jsem ještě v lednu po-

poradě, kde mě viděly ostatní kolegyně.

žádala o přerušení studia s tím, že bych

A za deset dní jsem absolvovala škole-

se v září vrátila. Vždyť s Jírou jsem také

ní, které Mirka objednala ještě pro mou

chodila do školy a kojila ho o přestávkách,“

předchůdkyni.“

směje se Kristýna.

Týnu ze začátku vodila do soukromé škol-

Kvůli zdravotním problémům se už na

ky na čtyři hodiny denně. „A po pár mě-

Vysokou školu ekonomickou nevrátila.

sících, když jsme se s ředitelkou Mirkou

Roky studia ale zahodit nechtěla, a tak

oťukaly, jsme se domluvily na šesti.“

v září 2015 nastoupila na Vysokou školu
ekonomie a managementu, kde jí hodně

Každý má svůj příběh

předmětů uznali. „Nemám předsudky vůči

Cesta z komerčního prostředí do sociální

soukromým školám. Jsem šťastná, že si

firmy vedla přes roztroušenou sklerózu.

mohu inženýra dodělat. Nemoc mě v tom

„I díky tomu už teď vím, že život není jen

nezastaví,“ říká odhodlaně.

o tom se stále za něčím honit. Dokáži se

Týně bylo 2,5 roku, když se začala poohlí-

lépe vcítit do lidí. Například při komunikaci

žet po práci. „Hledat si zaměstnání s pěti-

s neslyšícími je potřeba se zastavit, mít na

letou pauzou v životopise a dvěma dětmi

ně čas, mluvit v klidu. Na lidi s psychický-

nebylo vůbec jednoduché. Měla jsem in-

mi poruchami zase musí jít člověk opatrně,

validní důchod, školka k dispozici nebyla.

protože se tam hraje na slovíčka. Řekneš

Věděla jsem ale jediné. Chtěla jsem zůstat

jedno slovo špatně a dotyčný se může se-

v personalistice a dělat to, co umím, co mě

sypat. A přitom kdyby tu výtku řekl někdo

baví.“

mně, mávnu nad tím rukou. Je zkrátka
potřeba si uvědomit, že každý člověk má

Konečně bez obalu!

něco svého, co ho raní, co ho může dostat

V Tamtamech zrovna hledali personální

do kolen.“

konzultantku. A v inzerátu navíc stálo, že
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Kristýna říká, že to nebyla jen samotná

se ani neráčili omluvit. Zato lidé s handi-

diagnóza, která z ní udělala člověka vní-

capem chodí do práce stále. A vypadnou

mavějšího ke specifickým potřebám dru-

většinou jen ve chvíli, kdy z objektivního

hých. „Je to celý příběh, který mám za

důvodu nemohou – když je jim špatně.“

sebou. Až když si člověk prožije něco

Jediné, s čím Kristýna už přes rok v Tam-

takového, teprve pak začíná chápat, že i

tamech bojuje, je trpělivost. „Nezastírám,

ostatní lidé mají nějaký svůj příběh.“

že je to se všemi jednoduché. Asi jsem

Zatímco ona „vyfasovala“ svůj handicap

ještě nedospěla do fáze, kdy bych měla

v mateřství, v pozici personalistky se

na všechny tolik trpělivosti. Z komerční

v Tamtamech setkává často s těmi, kteří

sféry jsem byla například zvyklá, že všich-

mají ten svůj „příběh“ od narození.

ni rozuměli počítačům. Když se mě proto
kolegyně zeptá třeba potřetí na jednu a tu

Získala práci, získala důležitost

samou věc, která mi přijde logická, nechci

„Jako by žili v jiném světě. Přišla mi sem

říct, že vyjíždím, ale hlavou mi proběhne:

třeba holčina, na které jsem hned pozna-

„ježíš marjá, vždyť jsem jí to říkala snad

la, že ji zajímají jiné věci. Měla úplně jinak

stokrát!“ směje se.

nastavené priority, než jsem měla já v jejích letech. Ona se nehnala za tím, aby

Je mi skvěle!

měla lepší oblečení, nezajímalo ji, kam

Starost o dvě malé děti, domácnost, do

půjde pařit. Dostala od nás práci, získala

toho magisterské studium. Kristýna ví, že

kolektiv, získala důležitost. Bylo vidět, že

by měla víc odpočívat. Ale nemůže. „Když

je šťastná.“

mám málo práce, ještě to odkládám. Když

Kristýna upozorňuje, že v dnešní době,

mám jasně dané termíny a úkoly spočíta-

kdy je nezaměstnanost na nízké úrovni,

né na minuty, jde najednou všechno. Stále

je pro personalistu těžké získat vhodného

se mě rodina i okolí ptá, jestli je mi dobře,

člověka. „Mnoho lidí si myslí, že si mo-

strachují se o mě. A já všem odpovídám:

hou vybírat a práce si neváží. Když jsem

„Je mi skvěle! Nikdy jsem nebyla člověk,

v komerční sféře nabírala „zdravé“, měli

který by si na něco stěžoval. Když přesta-

kolikrát nesmyslné požadavky, byli horší i

nu být v zápřahu, semele mě to.“

v dodržování časů, z domluvené schůzky
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Kateřina Pavloková

Kvůli invalidnímu důchodu jsem ve škatulce zdravotně postižená
osoba. Já se tak ale necítím

Asi to zažil každý z nás. Mluvíte s člově-

působila v jedné agentuře jako lektorka

kem, kterého vidíte poprvé v životě. Ale

vzdělávající sociální pracovníky.

máte pocit, jako byste ho znali celý život.

„A když to skončilo, hledala jsem něco, kde

Prostě si sednete, ani nevíte proč. A přes-

bych se mohla realizovat. Zároveň jsem

ně takový pocit jsem měla z Kateřiny Pav-

ale hledala místo, kde bych to zvládala,

lokové. Usmály jsme se na sebe, podaly si

protože mi bylo jasné, že bych normální

ruce, daly jsme se do řeči.

zaměstnání na plný úvazek nezvládala.

Během pár chvil mi prozradila, že je jí

A tak jsem se ocitla v OZP Akademii, kde

osmatřicet let, má desetiletou dceru Kris-

pracuji už rok a půl jako lektorka dalšího

týnku a než se dostala do OZP Akademie,

vzdělávání.“
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„Normální zaměstnání bych nezvládala…“

proto za kamarádkou psychiatryní, která

Mluvila zvesela dál. Ale já přestala obsah

její obavy potvrdila. O Vánocích roku 2006.

jejích slov vnímat. Opět mi naskočil v hla-

„A v březnu jsem nastoupila do nemocnice a

vě velký červený vykřičník. Jako u Lenky

pak jsem byla obrok v blázinci. A do Bohnic

Galajdové.

se vlastně pravidelně stále vracím…“

Normální,

NORMÁLNÍ,

NORMÁLNÍ?!?

Kateřina vypadá úplně normálně. Tak co je

Sebevražedné myšlenky

na ní tak nenormálního?

Za kamarádkou docházela poctivě. „A jed-

„Já mám (ne)normální depresi,“ směje se

noho dne mi řekla, že jsem zralá na

a viditelně se baví mým úžasem. „Přes-

hospitalizaci.“

něji řečeno rekurentní depresivní poruchu

Cítila se tak i ona sama? Odpovídá ihned,

vznikající vlivem stresové situace.“

bez váhání. A velmi otevřeně. „Měla jsem
hodně sebevražedné myšlenky.“

Každý má občas „depku“

To sezení se cítila na dně. Přesto, když jí

Lehčí deprese měla od dětství. „Už jako

to lékařka navrhla, vzala si den na rozmyš-

dítě školou povinné jsem byla hodně smut-

lenou. Nakonec souhlasila.

ná, nechtělo se mi žít. Máma navíc na nás

„Přestože jsem souhlasila, moc jsem po-

byla sama. A hodně nás mlátila…“

moci nevěřila. Protože když je člověk

V pubertě se začala chlácholit, že má kaž-

v depresi, tak v podstatě nevěří ničemu, že

dý občas nějakou tu „depku“. Navíc brzo

by mu to mohlo pomoci. Deprese člověka

odešla z domova a na vysoké škole se jí

v tu chvíli válcuje. Deprese převáží i nad

dařilo skvěle, takže chmurné stavy na pár

povinností starat se o dítě. Všechno jde

let téměř odezněly. Po studiu pedagogi-

stranou. Vždyť jsem se nebyla schopná

ky se narodila dcera. Rok a půl nato se jí

postarat ani sama o sebe. Vylézt z poste-

spustila první velká depresivní epizoda.

le? Vyčistit si zuby? To byla strašná dřina.

„Měla jsem i somatické příznaky jako bu-

Je to jak lézt na strašně vysokou horu se

zení ve čtyři hodiny ráno, neschopnost

strašně těžkým báglem.“

se rozhodnout, neschopnost vůbec vylézt

Dceři byl rok a půl, když jsem se dostala

z postele. S mimčem se ale samozřejmě

na psychiatrické oddělení na Karlově ná-

vylézt musí. Stálo mě to však strašné úsilí.“

městí. Zapojit se tak musel manžel, babič-

Začala uvažovat o tom, jestli ta „depka“

ky i kamarádky.

už není náhodou opravdová deprese. Šla

„Manžel samozřejmě věděl, že docházím
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ke kamarádce na konzultace, ale netušil,

jejímu známému a ne jí samotné. Jaký

že je to až tak vážné. Možná i proto ho to

prostředek k tomu zvolila? „Samozřejmě

dost zaskočilo. Ono to na mně totiž není

klasický ženský – léky.“ Co se dělo dál, si

moc vidět. Třeba teď… Teď se zrovna moc

nepamatuje. Probudila se až na jednotce

dobře nemám.“ Říká to pohodovým hla-

intenzivní péče.

sem, s úsměvem ve tváři, v očích jí poskakují rarášci.

Za pět minut dvanáct? To ne!

Sedíte naproti ní a vůbec se vám nechce

Chtělo by se říct, že za pět minut dva-

věřit, že právě prochází těžkým obdobím.

náct… Kateřina však kroutí hlavou. „To

Jak ale sama říká, je možné, že pár dní

ne! Mně už to nemyslelo, v depresi je

po našem rozhovoru skončí opět na tý-

zpomalené myšlení a zhoršená schopnost

den v Bohnicích. Je to vůbec možné,

koncentrace, takže si myslím, že jsem si

když vypadá tak skvěle? Když vypadá tak

to špatně vypočítala, takže by to ani ne-

NORMÁLNĚ?

mohlo vyjít,“ směje se. „Nemyslelo mi to
dostatečně, abych tu sebevraždu mohla

Osudná propustka

efektivně realizovat.“

Při první hospitalizaci strávila na Karlově

Z otevřeného oddělení putovala na to

náměstí dva měsíce. Nejdříve na otevře-

uzavřené. „Nevypadala jsem totiž, že

ném oddělení, kde byl velmi pestrý pro-

bych to nezopakovala… Byla jsem hrozně

gram. Ráno rozcvička, ergoterapie, mu-

vzteklá, že se mi to nepovedlo. A tenhle

zikoterapie, cvičení, skupinová terapie…

vztek mi vydržel asi čtrnáct dní. I vztek

„Den má člověk naplněný až do tří. Navíc

vůči doktorům. Nechtěla jsem s nimi mlu-

tam byla kuchyňka, kde si šlo uklohnit i

vit, vnitřně jsem běsnila. Trucovala jsem,

něco malého,“ popisuje Kateřina. Hned

ležela v posteli a koukala do stropu, há-

však dodává, že v depresi se jí tam toho

dala se s lékaři, jestli podepíši dobrovolný

stejně moc dělat nechtělo.

pobyt. Říkala jsem: Když vám to nepode-

Odpoledne pak přicházel manžel s dce-

píšu, tak to jako budete žádat soud o před-

rou. Celý měsíc, den co den. Na konci

běžné rozhodnutí? To mě tady necháte

března si ji odvezl na propustku domů. „A

proti mé vůli? A ten doktor mi suše řekl: Já

tam jsem se pokusila o sebevraždu.“

ho žádat nebudu, já mu to oznámím! – Tím

Mluví klidným, vyrovnaným hlasem. Tako-

mě hrozně vytočil. Ale zároveň mi došlo,

vým tónem, jako by vyprávěla, co se stalo

že se odtamtud fakt nedostanu.“
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Na oddělení byl daleko přísnější režim,

Volnější režim na „krizáči“

patnáct žen v jedné místnosti. „Některé

Centrum krizové intervence v Bohnicích je

byly hodně rozblázněné, měly psychózu

pro Kateřinu přijatelné. „Máme volnější re-

a byly dost mimo sebe. Byly tam i ženské

žim. Ráno dostaneme jídlo, pak je komunit-

přikurtované k posteli.“

ní setkání, kam docházejí i lidé zvenku na
stacionární péči. Pak je relaxace, následuje

Jako za zdí

skupinová terapie, mohu chodit do terape-

Bála se mezi nimi? Vůbec. „Mně to bylo

utických dílen, dokonce můžeme opustit i

fuk. V depresi je člověku všechno jedno.

areál. Ale já si nejradši hodím na pokoji deku

Je jako za zdí. Sám.“

přes hlavu. Tak je mi nejlíp,“ směje se Katka.

Po čtrnácti dnech ji pustili zpátky na ote-

V Centru krizové intervence byla třikrát po

vřené oddělení, za další dva týdny domů.

sobě, vloni v září pak přešla na mírnější od-

Opět se začala starat o Kristýnku, pusti-

dělení tři, které je psychoterapeutické. „Je

la se do studia druhé vysoké školy, řídi-

to více podobné otevřenému oddělení na

la mateřské centrum. „Nebyla jsem tedy

Karláku. Takže myslím, že se mi stav troš-

rozhodně ženská na rodičovské, co jí leze

ku zlepšuje.“

mateřství na mozek. Naopak jsem si toho
na sebe naložila až moc.“

Nemůžu plavat!

Za jak dlouho přišly další depresivní sta-

Za ty roky už si Katky manžel zvyknul, že

vy? Na to už si přesně nepamatuje. „Po-

občas prchá za pomocí mimo domov. Za-

řád se to totiž opakuje dokola. Ale mys-

čátky byly ale hodně těžké. „To proto, že

lím, že tam byly dvouleté mezníky - 2007,

mu asi nedocházela vážnost celé situa-

2009, 2011… 2013 jsem byla v Bohnicích

ce. Až poslední dobou začíná sám říkat:

jen na „krizáči“ — v Centru krizové in-

Tak do té nemocnice jdi, jestli myslíš, že ti

tervence na týden, to samé další a další

to pomůže. Já to s dcerou nějak zvládnu.

rok…“

Postarám se o ni. Teda… Postaráme se

Kde je ta hranice, kdy ví, že je jednou no-

o sebe navzájem,“ usmívá se.

hou zase v Bohnicích? „Docházím ambu-

Deprese má u Katky pokaždé stejný plíživý

lantně ke svému psychiatrovi. Když se to

nástup. „Vždycky se mi zdá o tom, že jsem

se mnou začne horšit, zeptá se mě jem-

ve vodě a nemůžu plavat. A dva tři týdny

ně: Nebylo by vám lépe v nemocnici?“

nato přijde deprese.“
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Když své desetileté dceři řekne o snu, ta

Přiletí čáp? Vrána? Nebo…?

vždycky jen prohlásí: „Ježkovy voči, mami,

Kde se vidí za pět deset let? Velké plány

doufám, že nebudeš mít zase depresi.“

už Katka nespřádá. „S depresí nikdy ne-

Zatím ale pokaždé po tomto snu přišla.

vím, kdy to na mě přijde. Nevím, jaké to

„Dcera je pak z toho smutná a doufá, že jí

bude. Ale pokud to půjde, ráda bych co

zase neodejdu do nemocnice…“

nejdéle školila.“

Deprese se už stala součástí rodiny. „Ne-

Přestože neplánuje, jedno velké dilema

moc je všudypřítomná. Už jen tím, že

před ní přeci jen stojí. Manžel by chtěl mi-

každé ráno dcera vidí, kolik do sebe sypu

minko. „Nejsem si ale jistá, jestli je to reál-

prášků. V současné době šestery.“

né. Se všemi těmi léky a se schopností se
o něj postarat… Ptala jsem se psychiatra

Mami, ty jsi nepoužitelná

a ten mi to zatím rozmlouvá.“

Do OZP Akademie se dostala přes inzerát.

Manžel by chtěl. Ale co Katka? „Nemám to

V něm stálo, že shání lektora pro pedago-

v sobě ještě vyřešené. Každopádně je jas-

gické minimum. A že hledají osobu zdra-

né, že už moc času na rozmýšlení nemám.

votně postiženou, která pobírá invalidní

Do čtyřicítky dva roky…“

důchod. „Na základě toho jsem si uvědo-

Co bude tím pomyslným jazýčkem na

mila, že když beru invalidní důchod, jsem

vahách? V jakém případě by Katka na

zdravotně postižená osoba. Sama bych se

miminko kývla? „Muselo by se mi udělat

do této škatulky nezařadila. Jako zdravot-

natolik dobře, aby mi lékař vysadil léky, se

ně postižená se necítím.“

kterými se těhotenství vyloženě nesnese.

Katka školí párkrát do měsíce. V rám-

Tyto teratogenní léky totiž poškozují plod

ci svého kurzu má tři výukové bloky po

– například dělají rozštěpy páteře… Kdyby

čtyřech hodinách. „Školení mě naplňuje.

mi tedy v dohledné době bylo lépe, vysa-

Jen po těch čtyřech hodinách jsem vždyc-

dila bych tyto léky, nezdál se mi žádný sen

ky vyřízená. To mi pak doma dcera říká:

o plavání… Tak bych do toho asi šla.“

„Mami, ty když přijdeš z toho učení, tak jsi
úplně nepoužitelná! – A je to fakt. To pak
prospím celé odpoledne.“
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Sára Kovaříková

Bez prášků bych byla zavřená v klecovém lůžku na psychiatrii

Lithium, stabilizátory nálad, antipsychoti-

to rozhodilo. Proto s sebou nosím toto zá-

ka, léky na štítnou žlázu, na urgentní in-

chranné vajíčko,“ třepe s nádobou. „Kdyby

kontinenci… Čtyřiatřicetiletá Sára Kova-

se mi udělalo zle, mám je hned po ruce.“

říková soustředěným pohledem zkoumá

Prohlížím si vajíčko. Všechny léky vypada-

průhlednou plastovou nádobu s oranžo-

jí tak podobně… „Neplete se vám, na co si

vým uzávěrem. „Jo a ještě tady mám hyp-

který vzít?“ „Za ty roky už to znáte,“ mávne

notika, neuroly, antidepresiva… Celkem

rukou.

každý den beru devatenáct prášků.“
Tolik? Otázku nemusím ani vyslovit na-

Jako na horské dráze

hlas. „Já musím,“ říká zodpovědně. „Stačil

Sáry diagnóza je duální. „Znamená to,

by výpadek jediného léku a totálně by mě

že mám hned dvě hlavní diagnózy. První

28

je bipolární afektivní porucha a druhá je

ležím, neumyji se, nevyčistím si zuby, ne-

emočně nestabilní hraniční porucha osob-

najím se, nenapiji, nedojdu si na záchod,

nosti. Navzájem se tlučou. Například u bi-

nesnesu světlo a hluk, je mi hrozná zima.

polárky se u mě střídá mánie s depresí.

I kdyby bylo v místnosti padesát stupňů,

Život mám jako jízdu na horské dráze.“

pořád se budu klepat. Proto jen tak ležím

Bere si do ruky papír a tužku a kreslí mi

pod dekou. Tam je mi nejlíp.“

pro lepší pochopení graf. Uprostřed kreslí

Bipolární afektivní porucha toho tedy do

linku NORMÁLNÍ, nad ní se objevuje HY-

Sářina života nepřinesla zrovna málo. Ani

POMÁNIE a ještě o kus výš MÁNIE. V dol-

druhá porucha – hraniční porucha osob-

ní části pod „normálem“ zase kreslí SUB-

nosti – ji rozhodně nešetří. „Typickým ry-

DEPRESE a ještě o kus níž DEPRESE.

sem hraničky je sebepoškozování. Jsou

„Zrovna teď se nacházím v hypomanické

ale různé formy. Někdo se řeže, pálí ci-

fázi,“ vysvětluje a začíná rozhazovat ruka-

garetami, střepy… A já jsem měla několik

ma. „Člověk je energický, má zrychlenou

otrav alkoholem.“

psychomotoriku, zrychlenou řeč, myšlen-

Do psychiatrické léčebny se podívala ně-

kový trysk, nejíš, nespíš… A tak, no,“ do-

kolikrát. „Poprvé to bylo ve 23 letech po

dává už o poznání klidněji. Kdyby byla ve

psychotickém paranoidním ataku. Měla

fázi mánie, popisuje, že by byla „jako na

jsem narušený kontakt s realitou. Slyšíš,

perníku.“

vidíš, věříš něčemu, ale ve skutečnosti to

Sára se často nachází ale i v dolní polovi-

tak není. Myslíš si, že tě někdo sleduje,

ně papíru. V subdepresi. To je pak rozla-

chce tě unést, zabít…“

děná, otrávená, nic jí nezlepší náladu, je

Při jejím druhém pobytu jí bylo pětadvacet.

jí nevolno. „V téhle fázi, ve které jsem na

A o rok později přišel pokus o sebevraždu.

den dva párkrát do měsíce, bych za vámi

Jak to Sáru napadlo? „Jen tak,“ krčí rame-

asi na rozhovor nemohla jet. To ani nejez-

ny. „Chtěla jsem se ujistit, jestli ještě žiju.“

dím do práce.“

Vzala si k tomu prášky. Ty nejnebezpečnější. „Lithium. V nízké koncentraci lék,

Pod dekou

ve vysoké prudký jed. Beru čtyři denně.

Deprese podle ní přijde vždy, když to

A stačí si jich vzít šest a může být po tobě.“

nejméně čeká. „Jsem v pohodě a pak

Při pokusu o sebevraždu netroškařila.

bum. Na týden upadnu do depresivní fáze.

Nevzala si jich šest, ani šestnáct. „Asi

To pak zhruba jednou za čtvrt roku doma

padesát,“ říká věcně. Našel ji bývalý
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přítel. „Přišel ke mně a přerušil mi můj tok

Za noc dokázali utratit i tři sta tisíc. Za co?

pří jmu,“ směje se. „Z plné lahvičky se sto

„Chodíš do těch nejluxusnějších podniků,

tabletami jsem jich stihla do sebe vyklopit

kde se platí drahý vstup. Takových neve-

víc než půlku.“

řejných klubů je spousta, jeden třeba na

Na sucho? „Neee! Zapíjela jsem je.

Vinohradské. Je tam tajný vchod a ještě

Vodkou.“

musíš znát heslo. A jen sodovka tě stojí sto
devadesát korun.“

Sodovka za sto devadesát
Už od dětství cítila, že je jiná. Co ale bylo

Hledá se invalidní důchodce

tím zlomem? „Prášky a chlast,“ říká ote-

Než se dostala do sociální firmy Tamtamy

vřeně. Emoční výkyvy tlumila prášky, ke

na pozici úklidové pracovnice, vyzkoušela

kterým měla jako zdravotní sestra snadný

si role asistentky pedagoga u dětí s poru-

přístup. „A když mi nestačily prášky, pila

chami autistického spektra, asistentky ne-

jsem na to vodku.“

vidomých a lidí s mentálním postižením či

V devatenácti poprvé navštívila psychiat-

aktivizační pracovnice.

ra. V době, kdy chodila s milionářem. A byl

Nejdelší praxi měla jako ošetřovatelka.

to on, kdo jí otevřel dveře mezi smetánku.

„Čtyři a půl roku jsem pracovala s úžas-

Mezi zlatou mládež.

ným šéfem, který mi sestavil individuální

„Zlatá mládež nemá žádné starosti. Má

pracovní plán. Pak ale odešel a místo něj

zlaté kreditní karty a auta za miliony. Je-

přišla šéfová, se kterou jsem si nesedla.

nom si užívá.“ Sáry přítel měl aut hned

Nemoc se mi začala zhoršovat, stále jsem

několik. A hodnota pět milionů u několika

marodila, a tak mě vyhodila.“

z nich nebyla výjimkou.

Půl roku byla doma. Dala se dohromady

„Když jsme se proháněli v ulicích, všichni

a pocítila opět obrovskou chuť pracovat.

se za námi otáčeli. A to se mi sakra líbilo,“

„V tu chvíli jsem objevila inzerát Tamtamů,

směje se. Ale jako by v tom smíchu byla už

že hledají invalidní důchodce a mezi nabí-

pachuť tvrdého vystřízlivění.

zenými pozicemi byly i chůvy.“

„Vyzkoušela jsem si to na vlastní kůži, ale

To Sáru nakoplo. A k této pozici se upnula.

už bych do toho nikdy nešla. Pro takového

„Moje nemoc se ale začala zhoršovat a já

kluka jsi jen holka na okrasu. Lehce obmě-

jsem si to neuvědomovala. Přišla jsem na

nitelná. Takhle,“ luskne prsty. „Něco se ti

pohovor a nevzali mě. Ani na úklid. Že prý

stane a přijde jiná.“

uklízet nechci, tak mě do toho nebudou
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nutit. Já jsem totiž tak stála o to být chů-

můj zdravotní stav a výkyvy nálad,“ říká

vou, že jsem řekla, že úklid nemám ráda…

smířlivě.

Silou vůle jsem se tam ale nakonec protla-

„Často mi není dobře, to bych si v pozici

čila. A hned jsem se osvědčila.“

chůvy nemohla dovolit. Stejně tak v lektor-

Našla si tedy k úklidu pozitivní vztah? „Ne

ském kurzu, kde by bylo svoláno padesát

u sebe doma,“ směje se. „U zákazníků mě

lidí, bych nemohla nepřijít.“

to naopak baví. Tam to dělám pro někoho

Stát se lektorkou přesto zůstává její taj-

a vím, že mám zodpovědnost.“

ný sen. „Moc bych si přála aspoň občas

A doplňuje, že jí bylo nakonec jedno, ja-

vést školení. Třeba jednou za sto let a do

kou práci dostane. „Vzhledem k mé nemo-

toho stále uklízet. Ale aspoň si to zkusit,“

ci potřebuji v životě režim a řád. Proto mi

zasní se.

nejde o peníze ani o práci samotnou, ale
o ten pocit, že vím, že musím vstát, nějak

Játra, srdce, ledviny

vypadat… A hlavně o kolektiv.“

Ráno co ráno si Sára i kvůli množství

Koordinátorka úklidových pracovníků Ire-

prášků uvědomuje, že nikdy nebude úpl-

na a ředitelka Mirka. To jsou dvě osoby,

ně „normální“. Počet léků totiž nestagnuje.

které jsou Sáře v sociální firmě nejbližší.

„Naopak mi prášků stále přibývá. Ale ješ-

„Doslova na nich visím, mám holky moc

tě že je mám! Bez nich bych byla trvale

ráda. Kdykoli jsem nemocná, dám vědět,

zavřená v klecovém lůžku na psychiatrii.“

že je mi zle, nikdy není problém a mohu

Devatenáct prášků má však i svou odvrá-

zůstat doma, jak dlouho chci. Opravdu si

cenou tvář. Vedlejší účinky. Sára má po-

moc cením tohoto vstřícného přístupu.“

škozené periferní nervy, špatnou koordinaci rukou, třes.

Mám na víc než na koště!

„Hodně mě proto lékaři hlídají i po fyzi-

Na rovinu však říká, že s koštětem a had-

ologické stránce – játra, srdce, ledviny.

rem nechce zůstat moc dlouho. „Už od

Dokonce mi doktor říkal, že na to, kolik

začátku v Tamtamech chci všem dokázat,

beru prášků, mám zatím výsledky jako

že mám na víc než jen na koště. Stále

zázrakem dobré, že jiní by už s takovým

holkám říkám, že jsem chytrá, chci zku-

množstvím byli pod drnem. Já mám ale

sit jinou, lepší práci… Ale překážkou je

tuhý kořínek!“
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Klára Grammetbauerová

Po vyřčení diagnózy slýchávám od okolí otázku: Fakt? A to jako
zapomínáte?

Představte si, že sedíte v práci, píšete na

sama sebe přesvědčovala, že přece nebu-

počítači a najednou… necítíte nohy. Přes-

du panikařit. Že počkám ještě půl hodiny,

ně toto zažila před pěti lety dvaačtyřiceti-

a pokud se to nezlepší, pojedu autobusem

letá Klára Grammetbauerová. „Nemohla

k doktorovi. Během těch třiceti minut jsem

jsem se na ně postavit, ten divný pocit

ale pochopila, že tam nedojdu.“

stále neustupoval. Po obědě jsem proto

Kolegové byli v šoku. Zavolali sanitku a

chtěla jít domů.“

ta Kláru z Výzkumného a zkušebního le-

Šla se osvěžit na toaletu. „No, šla… Spíš

teckého ústavu odvezla z Letňan do ne-

jsem vrávorala. Dotlapkala jsem tam

mocnice na Karlovo náměstí. „Už v sanit-

po zdech. Zhluboka jsem se nadechla a

ce jsem jim řekla, co mám za diagnózu.
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Hlavně mi šlo o to, abych neležela, aby ta

v oboru, které sem přišly a nastavovaly

ztuhlost nepostupovala dále do těla…“

tu pravidla. Za nejkratší možnou dobu na

Před dvanácti roky jí lékaři stanovili dia-

doktorát – tři roky – jsem ho obhájila. A tím

gnózu. Většinou se ale jakékoli zdravotní

jsem si potvrdila, že je hlava v pohodě,“

výchylky samy upravily do původní podo-

směje se Klára.

by. Až před pěti lety propukla u Kláry roz-

Byly to krásné tři roky, během kterých pů-

troušená skleróza naplno.

sobila na katedře jako interní doktorandka,

„Po vysoké škole jsem měla různé pro-

vyučovala, měla čas na bádání… „A také

blémy, které vedly v pětadvaceti letech

na obíhání doktorů“.

k identifikaci „eresky“. Hůř jsem viděla,

Po doktorátu se dostala do ratingové

měla jsem urologické problémy a další…“

agentury Moody´s, kde strávila rok. „Prá-

Onemocněla. A rozhodla se pro doktorát.

ce to byla fajn, ale začínalo to opět po ně-

Měla skvěle nastartovanou kariéru v Pri-

jaké době najíždět do starých kolejí jako

cewaterhouseCoopers, kde rok pracovala

v PricewaterhouseCoopers. Jakoby mi

jako auditorka. „Na praxi to je naprosto

tělo dávalo signály: Bacha, odejdi, než se

super, ale pro chatrnější organismus je

ti to zase rozjede.“

to nápor. Hodně lidí nezvládá všechny ty

Následovalo „předprodejní“ období v Tele-

stresové situace, které mohou u někoho

comu. Po šesti letech na pozici persona-

například odstartovat právě i roztroušenou

listky ale Klára potřebovala v životě nový

sklerózu.“

impulz.

Z práce tedy odešla. Měla totiž hned jasno, co dál. Zabývala se joint venture, které

Z ratingové agentury do výzkumáku

byly aktuální hlavně před vstupem České

Ten přišel, když ji oslovil kamarád, ať jde

republiky do EU. Přihlásila se tedy na VŠE

dělat k nim do Výzkumného a zkušební-

na doktorát.

ho leteckého ústavu v Letňanech. „Hle-

„Nemoc se mi rozjížděla a já si potřebovala

dali spoluřešitele na grant z ministerstva

ověřit, že nemoc opravdu nepostihuje mo-

školství. Potřebovali člověka, který by

zek, protože jsem věděla, že jsem schop-

jim ekonomicky hodnotil výzkum. A to já

ná se uživit jen tím, co mám v hlavě. Na

podle kategorie tohoto grantu ideálně

částečný úvazek při škole jsem tak začala

splňovala – byla jsem ženská do 35 let a

dělat pro cizince. Byla to pro mě úžasná

s doktorátem.“

zkušenost. Dostala jsem se až ke špičkám

Poslední den, kdy z „výzkumáku“ neodešla
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po svých, znamenal konec kariéry v Let-

za jménem, ale potřebovala jsem práci.“

ňanech. „Nemohla jsem tam už dále dojíž-

Po tři čtvrtě roce praxe skončila. „A v tu

dět. Chodím pomocí hůlek, cestování mě

chvíli mi kamarádka řekla o OZP Akade-

zmáhá a každodenní cestu z Dejvic bych

mii, kde právě hledali lektory na počítače

nezvládla.“

a marketing.“

Kam dál? Netušila. Věděla ale, že doma
rozhodně zůstat nechce. „Bylo mi jasné, že

Sobota na jeden zátah

nemůžu jít na volný pracovní trh. Kdybych

Školí zaměstnance, nezaměstnané, úřed-

jim napsala, že jsem ZTP/P, řeknou mi rov-

níky, cizince… „Když je objednaných hod-

nou na shledanou. Proto jsem napsala na

ně lidí, školím každý týden jeden blok.

Konto Bariéry, jestli nemají zaměstnání.“

V sobotu pak učím dopolední a odpoled-

Přišla nabídka. Na pomocného dělníka.

ní bloky. Pro mě jsou delší školení lepší,

„Tak jsem se zasmála. Poslala jsem pro-

nejsem tak unavená z dojíždění. Ale co si

to paní životopis, že mám doktorát a že

budeme povídat – když celý den mluvíte a

bych se tedy viděla někde jinde. Tak se

musíte být stále ve střehu, pak se z toho

mi omlouvala, ale nemohla to samozřejmě

celou neděli vzpamatovávám.“

vědět“.

V době, kdy jsme se s Klárou sešly na
rozhovor v OZP Akademii na Kubánském

Nechci soupeřit se zdravými

náměstí, bylo okolí rozkopané. „Jela jsem

Přes vzdělávací agenturu Via Lucis se do-

z Dejvic složitě, s několika přestupy. A na

stala k digitálnímu marketingu. „Líbilo se

jedné zastávce jsem se ptala paní, jestli

mi, že je to nové na trhu, takže nebudu

neví, ze které zastávky odjíždí autobus.

v situaci, kdy bych pořád soupeřila s těmi

Podívala se na mě tak divně… Tak jsem jí

zdravými. A byla to pro mě – ostatně jako

řekla, že si zkrátka nemůžu dovolit jít zby-

mnohokrát v životě – další příležitost, jak

tečně dál, než musím,“ směje se.

se profesně posunout.“

Naráz Klára ujde asi čtyři sta metrů. „Pro

Rozhodující pro Kláru také bylo, že na

zdravého člověka je to samozřejmě málo,

konci byla placená devítiměsíční praxe.

ale já jsem ráda, že to ušlapu. Teď už se

„Podle toho jsem si také školení vybíra-

můžu přepravovat aspoň MHD, ale když

la. Nepotřebuji mít z něčeho jen papíry

mi to s těma nohama začalo, používala

o absolvování. Mám tituly před jménem,

jsem Societu nebo Handicap transport,
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které mají nízkopodlažní vozidla, která

mám je namakané, že jo? Normálně ne-

převážejí i vozíčkáře. Jedna cesta vyšla

máte šanci je takhle nabušit,“ ukazuje mi

na 43 korun, což bylo bezva. Hlavně ale

je hrdě.

převážejí děti do škol, takže v nějaké časy
s nimi člověk nemohl jet. A pak mi zbýval

Podpatky nejsou tabu

jen taxík. Sice mám příspěvek na mobilitu,

Klára měří 177 centimetrů, ale když ji po-

ale za ty čtyři stovky měsíčně bych dojela

tkáte, tipli byste jí klidně dva metry. „No,

maximálně z Dejvic do centra a nazpátek.“

jsem takový hubený typ. A to ještě nosím
podpatky,“ říká zvesela. Na mou nevyřče-

Plus třicet minut

nou otázku pohotově odpovídá: „Chodím

K cestám tak využívá MHD. Nejraději

sice, jak chodím, ale podpatků se nebo-

tramvaj. Když není zbytí, tak i metro. „To

jím. Podpatky jsou pro mě symbolem žen-

je ale hrozné a používám ho, jen když je

skosti, takže i já chci samozřejmě vypadat

krize. Z metra mám paniku. Nedávno jsem

hezky.“

přestupovala mezi áčkem a céčkem a po-

Krásné boty na podpatku ji každoden-

chopila jsem, že to opravdu nepůjde. Pře-

ně „dokopou“ ke cvičení. „Dříve jsem le-

stupy jsou šílené, lidé jsou hrozně rychlí

vou nohu hodně táhla, a pak jsem měla

a je jich moc. To pro mě není komfortní

okopanou botu. Takže jediné řešení, jak

cestování.“

netáhnout nohy, je poctivě cvičit,“ říká

S eskalátory překvapivě problém vůbec

zodpovědně.

nemá. „Když víte, jak máte naskočit…“

Kdyby to šlo, klidně by jezdila do fitness

směje se.

center. „Musela bych se tam ale dopravit a

Dostat se z bodu A do bodu B je mnohdy

cvičit hodinu, což bych nedávala.“

náročné. Stejně jako samotné plánování trasy. „Musím počítat minimálně s půl

Když začnu mluvit…

hodinou navíc. Když je ale více přestupů,

Klára je zvyklá, že kamkoli cestuje, všude

přidávám klidně i hodinu. DPP sice napíše

budí pozornost. „Lidé se na mě koukají

přechod dvě minuty, mně to ale trvá třeba

divně kvůli hůlkám a chůzi, ale když začnu

čtvrt hodiny. Nohy jsou pomalé, často se

mluvit, jsou ohromení,“ směje se.

musím zastavit.“

Nejčastěji tipují, že je po úrazu, nebo

Ale zato ruce… „Jo, ty to musí oddřít. Ale

po operaci kyčlí. „A já je rychle vyvádím
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z omylu. Ne! Já mám roztroušenou skleró-

mě třeba při výstupu do schodů v tramvaji

zu! A oni překvapeně: „Fakt? A to jako

automaticky chtěli držet, ale já se bojím,

zapomínáte?“

že bych je strhla. Nejvíc mi tak nedávno

Stále dokola tak odpovídá, že ne. „Ale je to

pomohl pán, který mi vzal hůlky, to mi uvol-

hodně rozšířený stereotyp,“ připouští.

nilo ruce a já se mohla po madlech dveří
v tramvaji sama přitáhnout a vyjít nahoru.“

Nervózní tramvaják

Dvě ruce, dvě nohy, dvě hůlky. To je pro-

Denně se setkává nejen se zvídavými po-

blém i v jídelně. „Jídlo si naberu, tác si po-

hledy, ale i s pomocnou rukou od cestují-

malu posunu až ke kase. Ke stolu si ho ale

cích. „Když narazím třeba na nervózního

sama nedonesu.“

tramvajáka, lidé si stoupnou do dveří a

Když je odbavená a je vyzván další host

čekají, než nastoupím. Já totiž – byť jen

k placení, ani Kláry výmluvný pohled mnoh-

čtyři schody – za minutu zkrátka nestihnu

dy nestačí. „A tak musím poprosit, jestli mi

vystoupat.“

jídlo odnesou, protože já to nedokážu. Ne,

Největší radost jí udělá, když se sami lidé

že by byli neochotní. Ale někdy je zkrátka

zeptají, jak mohou pomoci. „Někteří by

potřeba si o pomoc říct.“

36

Mirka Kroupová

Byly doby, kdy jsem stěží vylezla z postele. Teď mi tu energii dává
práce, která má smysl

Padesátka klepala na dveře, když se jako

o sociální témata, pracovala jako dob-

manažerka HR stala v mezinárodní fir-

rovolník. V rodině jsem měla několik

mě nadbytečnou. „Zpátky do byznysu se

handicapovaných… Ano, to dává smysl.

mi nechtělo, do důchodu daleko. A navíc

A tak jsem nadobro opustila královsky pla-

jsem už byla unavená, vyhořelá, narůstaly

cený byznys a vrhla se do neziskového

různé zdravotní problémy…“

sektoru.“

Přemýšlela, kam dál. A všechno, co v životě Mirka Kroupová prožila, jako by najed-

Nové horizonty

nou do sebe začalo zapadat a ukazovat jí

A tak v lednu 2011 vznikly Nové horizon-

nový směr.

ty s ambicí stát se personální agenturou

„Vystudovala jsem sociálně právní školu a

zaměřenou pouze na zprostředkování

andragogiku, celý život jsem se zajímala

zaměstnání zdravotně postiženým – najít
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jejich „nový horizont“. Praxe bohužel uká-

a spoustu odvahy. Já, o které máma tvrdi-

zala, že to nebude tak jednoduché. Na

la, že je největší bordelářka na celém svě-

jedné straně firmy očekávaly, že handica-

tě, si založila úklidovou firmu! To by máma

povaný nastoupí nejlépe na plný úvazek

koukala, kdyby se toho dožila.“

se stoprocentním výkonem a bude za ta-

A Tamtamy o.p.s. byly na světě.

kovou příležitost neskonale vděčný. Na

O podnikání Mirka něco tušila, po revoluci

straně uchazečů se objevovaly jiné problé-

kdysi vedla pár let vlastní firmu. Ale o pro-

my. Byli kvůli nemoci dlouho mimo, ztráceli

vozu úklidovky nevěděla vůbec nic. Měla

kontakt s novými technologiemi, nedostu-

štěstí, potkala Aničku, paní, která dříve

dovali, trochu jim ujížděl vlak.

než onemocněla, pracovala jako pokojská

Co s tím? „Tam, kde to je možné, (re)kva-

a provozní úklidů. Vlastně ona ji k založení

lifikovat, doplnit znalosti, získat dovednos-

Tamtamů dotlačila, aby se se svým 3.stup-

ti.“ Z Nových horizontů se odštěpila OZP

něm invalidity doma nenudila.

Akademie. Jejím posláním je zpřístupnit

„Začátky byly hodně tvrdé, plné slepých

kvalitní kurzy pro hendikepované zdar-

uliček, neměli jsme zakázky, docházely

ma, v bezbariérovém prostředí. Příležitost

peníze. Pracovala jsem od rána do noci,

dostali lektoři, kteří sice mají skvělou od-

přečetla spoustu návodů, jak rozjet firmu,

bornou kvalifikaci, ale jejich zdravotní stav

snažila jsem se zjistit, jak to dělají jiné

jim dovolí učit jen pár hodin v týdnu nebo

úklidovky, ale moc to nepomáhalo. Pár-

v měsíci. „Z řízení OZP Akademie jsem

krát jsem to chtěla vzdát, ale když vidíš

brzy vycouvala a svěřila do rukou nejpo-

10-15 lidí, jak na tebe koukají a čekají, že

volanějších, Petry Helebrantové, která

se o ně postaráš, že budou mít co dělat a

zde začínala jako lektorka. A dobře jsem

dostanou za to peníze, tak to nějak nešlo.“

udělala, pod jejím vedením Akademie jen
kvete.“ směje se Mirka.

Vlastní cestou - sociální firma
Jak se to zlomilo? „Když jsem konečně

Největší bordelářka

pochopila, že si Tamtamy musí najít vlast-

Pak tu byla druhá skupina lidí, s nižším

ní cestu. Neomlouvat se zákazníkům, že

vzděláním, s komplikovanou osobní nebo

služby občas mohou maličko drhnout,

rodinnou situací, těžším zdravotním po-

že nedokážeme uklízet 6 hodin v kuse.

stižením. Zprostředkování práce pro tuto

Necítit se provinile, že nežádáme o dary,

skupinu bylo ještě těžší. „Chtělo to nápad

nepíšeme granty, ale nestydíme se si
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říkat říkat zákazníkům o peníze. Vyřešit si

příznaky. No a pak se to rozjelo. Záněty

v hlavě, že kvalita úklidu a sociální práce

se mi stěhovaly různě po těle. Trojklanný

se nevylučují. A najednou to šlo.“

nerv, zánět ve sklivci… To byl první výpadek, ale obří dávky vitamínů a sluníčka to

Zrak. Mrtvice. A předtím únavový syndrom

jakž takž srovnaly.“

Mirka je hrdá na to, že sto procent jejích

Ani únavový syndrom ale Mirku v jejím

zaměstnanců jsou lidé s různými zdravot-

šíleném životním tempu na dlouho nezpo-

ními handicapy. Logicky tak člověka na-

malil. Přijít proto muselo ještě jedno varo-

padá otázka: Čím se ona sama řadí mezi

vání. Ve chvíli, kdy už byla v Tamtamech.

(ne)normální?
Jako první paradoxně jmenuje stáří. „Stá-

Zbylo jen na chleba se sádlem

ří?“ divím se nahlas. „Jo, stáří. Už pomalu

„Nebýt královského odstupného, nevím,

klepe na dveře, už to není, co to bývalo,“

jak bych tyhle firmy rozjela. Najednou po

směje se na celé kolo.

hojném období bylo v nově vznikající ne-

A pak zvážní. „Vlastně nemám jeden fatál-

ziskovce spousta práce a plat… No, pár

ní problém, mám jich spoustu. Od každé-

let žádný. Na jednu stranu mě ta práce

ho něco. Třeba tupozrakost, transplantaci

bavila, dávala mi smysl života, na druhou

rohovky, únavový syndrom…“

stranu jsem se potýkala s existenčními

S posledně jmenovaným válčí od doby,

problémy. A v nejhorších chvílích, kdy jsem

kdy byla ještě v managementu mezinárod-

měla dva tisíce na měsíc a jedla jen chleba

ní firmy.

se sádlem, protože na nic jiného nezbylo,

„Byly doby, kdy jsem byla tak vyčerpaná,

se mi podařilo ještě hodně ztloustnout. A

že jsem veškerou energii musela napnout

po dvou letech mě lehce „lízla“ mozková

na to, abych vstala vůbec z postele.“

mrtvice.“

Diagnóza ji hodně zaskočila. „Do té doby

Bylo to zrovna ve chvíli, kdy do Tamtamů

jsem si totiž myslela, že jsem prostě jen

přijímala novou uklízečku. Bavila se s ní a

líná. Protože člověk nakonec z postele

najednou… Nemohla mluvit.

přece jen vyleze, k práci se pak musí do-

„Nadechla jsem se, věděla jsem, co chci,

nutit, ale stojí to spoustu sil.“

ale nemohla jsem si vzpomenout na žádné

Jak k únavovému syndromu přišla? Kvů-

slovo, kterým bych to mohla vyjádřit. Zato

li borelióze. „Přišlo se na to až později,

jsem měla strašnou bolest hlavy, mžitky

protože jsem po klíštěti neměla žádné

před očima… A ta nová budoucí kolegyně
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energicky doplňovala moje věty… Připa-

dokážeme najít něco, kde se uplatní a kde

dala jsem si hrozně. A ona: „Počkejte, to-

jsou spokojení. I proto tu nemáme pevně

hle už není sranda. Vás bolí hlava, co? A

vykolíkované pozice, ale pořád šijeme

já jsem dokázala jen přikývnout.“

lidem různé pozice na míru, pořád pře-

Do Vinohradské nemocnice dorazila včas,

skupujeme činnosti tak, aby seděly i na

měla to jen pár kroků. „Naštěstí se to ne-

aktuální zdravotní i osobní situaci daného

stihlo rozjet. Ale postihlo mi to jemnou

člověka. A je také fantastické, že lidé – i

motoriku a paměť. Byla jsem nejistá, bála

za ty relativně malé peníze, které jim jsme

jsem se mluvit před lidmi. Bála jsem se,

schopni dát – jsou tady a jsou tady rádi.

že mi vypadne slovo nebo že se uprostřed

Dokonce je občas musím vyhánět z práce.

věty ztratím.“
Myš a myšlenka
Pohodová firma

Zkvalitňování služeb, standardizace pro-

Zdvižený ukazováček od osudu vyslyše-

cesů, péče o zaměstnance… Ohledně bu-

la. Zpomalila životní tempo a bere poctivě

doucnosti má Mirka poměrně jasno. Ale co

léky.

osobní plány?

„Chci, aby Tamtamy byly profesionální, ale

„Důchod se blíží, tělo chátrá, chytřejší

pohodová firma, spokojení zaměstnanci,

už taky nebudu, tak bych ráda postupně

spokojení zákazníci, zkrátka nebeská har-

posouvala zodpovědnost na své kolegy.

monie. Prostě aby nám štěstí přálo a aby

Ideálně tak, abych mohla mít alespoň přes

to bylo více o kvalitě než o kvantitě.“

léto volné pátky. Kolem šedesátky i volné

Ve firmě má největší radost z toho, když

pondělky… A do kdy bych tu chtěla zůstat?

lidé, kteří v Tamtamech dostanou šan-

Třeba do osmdesáti, pokud udržím myš a

ci, ji využijí. „Jsem šťastná, když pro ně

myšlenku!“
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Kamila Chumanová

Naučila jsem se vyžít s pětistovkou měsíčně

„Nebyla jsem žádný Einstein,“ směje se

nosila na těle sádru, měla jsem sešroubo-

pětačtyřicetiletá Kamila Chumanová, když

vaná záda… Doteď mám v zádech něco

vzpomíná na dětství a svá školní léta. Vě-

jako pružinku, tady, podívejte se,“ vytahuje

děla, že nikdy nebude vědkyně, právnička

tričko a ukazuje mi jizvu táhnoucí se přes

ani lékařka. A ani se tím netrápila. Jejím

celá záda.

snem bylo pracovat mezi záhony.

Po operaci se musela šetřit. „U záhonů

Sen o zahradnici se však v pubertě roz-

bych se musela stále ohýbat a o tom ne-

plynul. Měla skoliózu. V sedmnácti ji léka-

chtěli lékaři ani slyšet. Takže na mě nako-

ři operovali. „A pak jsem několik měsíců

nec zbyl obor kloboučnice v Michli.“
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Dvouletý učební obor ji nakonec zaujal.

kdyby byl zase doma, na druhou stranu

Praxe ve firmě ale naopak otrávila. „A to

mám malou dceru a jsme v bytě 2kk. Tak-

jsem tam strávila jen rok, protože pro nás

že je potřeba, aby se ve svých 24 letech

neměli skoro žádnou práci. A když už, tak

konečně postavil na vlastní nohy.“

jsem šila stále dokola cedule na klobouky.
Byla to blbá, monotónní práce,“ popisuje a

O vodě a housce

dodává, že vrcholem rozptýlení byla výro-

Tři roky nemohla najít práci. „Ale nájem se

ba deštníků.

platit musel. Pořád jsem tedy chodila na
úřad práce. Tam mi ale řekli, že mám přeci

Z kloboučnice matkou

částečný důchod a ten mi musí stačit. No

Z kloboučnice přešla plynule do jiné role.

jo, jenže když jen nájem máte sedm tisíc…

Do role matky. „Mimčo jsem neplánovala,

Bývalý manžel mi nic nedával, ani soud ho

přišlo tak nějak samo,“ směje se šibalsky

nedonutil, takže jsem s dcerou žila s pě-

Kamila. „Bylo mi stále blbě, ale ani doktoři

tistovkou na měsíc.“

dlouhou dobu nepoznali, že jsem těhotná.

Zvládala to horko těžko. „Byla jsem o vodě

Zjistili to až po pěti měsících.“

a housce, občas jsem si ďobla něco jiné-

S manželem dostali byt na Barrandově.

ho… Ale už ani nevím, jak jsem to mohla

A tam také začala poprvé uklízet. „A veze

vydržet, když teď za jeden nákup dám pě-

se to se mnou doteď,“ vypráví naoko

tistovku ani nemrknu.“

vážně.

Musela se naučit žít velmi skromně, na

Uklízela domácnosti, banku i školku. A za-

hranici téměř nemožného. „Ale snad ještě

tímco v práci se jí dařilo, soukromý život

horší bylo, že jsem se cítila blbě, že nepra-

se hroutil.

cuji. Že od státu jen beru peníze.“

„Manžel mě fyzicky napadal, tak jsem se
s ním rozvedla. Bohužel na to doplatil syn,

Náš zákazník, náš pán

který blbě snášel, že nad sebou neměl pev-

Letos v září to budou tři roky, co se za-

nou ruku. Zlobil, chodil po nocích, člověk

bydlela v sociální firmě Tamtamy na po-

ho naháněl s policajtama… Nakonec šel

zici úklidové pracovnice. Na svůj první

z domova. A teď je za Prahou na ubytovně.

úklid vzpomíná, jako by to bylo včera. Šla

Nevolá, nepíše, nevím, co s ním je…“

k zákaznici a nemohla najít mikroutěrku na

V jejím hlase už byste ale stopy lítosti ne-

leštění. „To člověka vykolejí! A přitom jsem

našli. Spíš rezignovanost. „Bylo by fajn,

ji měla zastrčenou celou dobu vespodu
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batohu… Zkrátka na novém pracovišti je

Kromě mytí oken se nezalekne ničeho.

to ze začátku vždycky trochu stres, než to

„Na ně bych potřebovala štafle a to bych

okoukáte…“

se bála, že z nich slítnu. Okna tedy v Tam-

Po pár měsících se však Kamila rychle

tamech zákazníkům dělají jiní. Ale i bez

otrkala a nyní je pevnou součástí týmu.

oken se na každém bytě pořádně vyřádím.

„V Tamtamech se o vás povídá, že jste

Co jsem ve firmě, zhubla jsem už deset

jedna z nejlepších…“ říkám obdivně. „To

kilo! A ještě mě za to šéfová platí. To je,

já přece nemůžu posoudit!“ čertí se naoko.

co?“ směje se.

„Ale je pravda, že mám hodně zákazníků,

Po chvíli zvážní. Koukne se na mobil a

to je fakt…“

omluví se, že už bude muset běžet na

Nejraději chodí ke stálým klientům. „Když

Lužiny. „Musím vyzvednout ze školy Míšu.“

uklízím poprvé, tak třeba za sebe ani rozdíl moc nevidím, i když zákazníci říkají, jak

Sama na děti

to prokouklo. Ale když pak uklízím každý

Stejně jako Patrika, ani Míšu neplánovala.

týden nebo čtrnáct dní, tak jsem konečně

„S přítelem jsme spolu byli krátce, necelé

spokojená. Jo jo, první úklidy, to jsou ko-

tři roky. Pak začal pít, bylo s ním jen samé

likrát výzvy… Hodně zapráskané a nejde

rozčilování, tak jsem ho čapla a vyhodila.“

to uklidit nahonem. Lidé si řeknou třeba

Míšu měla v pětatřiceti letech. „Na gene-

o tříhodinový úklid a ten musíme dodržet,

tice mi řekli, že bude v pořádku. Ale po-

i když vidíme, že by to potřebovalo vypu-

stupem času doktoři zjišťují další a další

lírovat třeba dvakrát tolik. Ale nedá se nic

věci. Dcera má silnou dyslexii, zúžené hr-

dělat. Náš zákazník, náš pán!“

dlo, vidí věci zrcadlově, špatně slyší… Ale
hlavně, že není na vozíku. To bych už se

Na okna nelezu

svými zády k nám do čtvrtého patra bez

Kvůli zádům Kamilu neuvidíte uklízet v pa-

výtahu nezvládla.“

nelácích. „Tam je to pro mě špatné, pořád
stejný pohyb, to bych se za chvíli zhunto-

Kde to jsem?

vala. Naopak v bytech si jedu podle svého

Kamila chce uklízet, dokud to zdravotní

tempa. Když mě začnou bolet záda, jdu

stav dovolí. Věří, že to bude ještě hodně

na žehlení, pak přejdu na prach… Zkrát-

dlouho. „Před holkami z kanceláře si dě-

ka to střídám, abych neměla jednotvárnou

lám srandu, že je tam všechny ještě přeži-

práci.“

ju. Že tam za nimi budu chodit i o holi…
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A proč by ne? Máme skvělý kolektiv a nic
vám tak nezlepší den, jako když jsou zákazníci spokojení. Nedávno mě pobavilo,
když paní po úklidu prohlásila, že snad ani
není ve svém bytě… Prý takhle naklizený
nebyl nikdy. A to jsem si ho vzala do parády poprvé!“
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Veronika Jandíková

Přestala jsem se stresovat, že bych se měla uzdravit. A nemoc se
zlepšila
„Všechno pro mě bylo nepříjemné, všech-

děje. „Tušila jsem, že to, co prožívám,

no jsem viděla hrozně černě. Všechno

není normální. Učili jsme se o duševních

bylo špatné a já jsem byla ta nejhorší,“

onemocněních velmi podrobně, ale mně

hodnotí dnes už se smíchem osmatřiceti-

přesto trvalo půl roku, než jsem si to při-

letá Veronika Jandíková.

znala a zašla k lékaři. Do té doby jsem se

Na filozofické fakultě měla před sebou po-

snažila s tím bojovat sama. Marně.“

slední rok studia psychologie. A najednou
měla pocit, že o ni nikdo nebude stát, že

Nikdo mě nechápe!

po škole nenajde práci, že se sesype…

Veronika měla pocit, jako by se proti ní

„A že mi nikdo nepomůže.“

spiklo její okolí. „Rodiče se třeba vrace-

Ze školní teorie věděla, že se s ní něco

li domů a o něčem se bavili. Měla jsem
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pocit, že mluví o mně, jak jsem hrozná.

Co bylo tím hlavním spouštěčem? Při-

A já přitom neslyšela žádná slova, jen

pouští, že nebyl jen jeden. „Příčin bylo asi

jsem si to vykonstruovala…“

víc. Bylo to období, kdy jsem psala diplom-

Vrcholem bylo, když se jednou na noc za-

ku, měla jsem před sebou spousty praxí,

mkla. Bála se, že by ji rodiče mohli vzbudit

v rodině jsme řešili problémy se stavebním

a vynadat jí. „Už v tu chvíli jsem věděla, že

řízením, do toho babička šílela, že se roz-

je to nereálné. Uvědomovala jsem si, že je

vádí teta… Zkrátka se to všechno tak ně-

to nesmysl, že jsou rodiče fajn, ale přesto

jak nashromáždilo. A já bohužel v té době

strach převážil nad zdravým rozumem.“

neměla kolem sebe ani žádné přátele, se

S rodiči o svých problémech moc nemlu-

kterými bych mohla problémy probrat. Na

vila, bála se je přiznat. Když se o to pře-

všechno jsem byla tak nějak sama.“

ce jen částečně pokusila, nevěděli, jak jí

Když rodiče přišli domů, Veronika se jim

pomoci. „Mysleli si, že mi pomohou tím,

svěřila s diagnózou. A jejich reakce? „Byli

že mě povzbudí. Ale já jsem to v té době

rádi, že léky zabraly. Že s nimi koneč-

brala, že mě nechápou a že je to jen další

ně otevřeně mluvím. Bylo vidět, že se jim

signál, že mě neberou vážně a nikdo mi

ulevilo.“

nepomůže.“

Po půl roce dopsala diplomovou práci, obhájila ji a úspěšně složila státnice. „Sice

Noční můra

pod prášky, ale udělala jsem je,“ směje se.

Byly to až „hnusné potvory“, ze kterých se
Veronice dělalo špatně od žaludku, které ji

Do knihovny

přiměly navštívit lékaře. „Toho rána jsem

Po škole hledala práci. Shodou náhod

počkala, až rodiče odejdou do práce, a za-

narazila na známou, která ji doporučila

šla jsem si k doktorovi. A ten mi potvrdil

do Národní knihovny. Veronika nejprve

mou domněnku, že se jedná o psychickou

jako brigádnice a pak na částečný úvazek

poruchu - a to depresivního charakteru.

zpracovávala údaje o autorech. Procháze-

Dostala jsem tenkrát jako první diagnózu

la databáze knih a hledala, jestli tam jsou

„reakce na závažný stres a poruchy při-

údaje k jednotlivým autorům. Když tam nic

způsobení“, která se pak během let několi-

nebylo, informace doplňovala ze slovníků

krát změnila, protože některé potíže zcela

a z internetu.

neustoupily. Hlavně ty různé depresivně

„Byla to náročná práce, protože jsem děla-

laděné únavy mám dodnes.“

la jednoho autora za druhým. Zvládla jsem
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jich šest až deset za hodinu. Když jsem

prožila, co to znamená, když má člověk

pak odcházela odpoledne z práce, už jsem

třeba problém vzít do ruky nějakou věc a

ani nevěděla, koho jsem dělala ráno. Vydr-

ekzém na ruce hned popraská a začne to

žela jsem to dělat tak průměrně tři hodiny

šíleně bolet.“

denně…“

Léky a mastičky nezabíraly. Veroniky

S přestávkami v tomto tempu pracovala

mamka i babička se přesto nevzdávaly.

v knihovně šest let. A v mezidobí, kdy

„Snažily se mě vyléčit, vyzkoušely snad

nebyla v knihovně, vypomáhala rodičům

všechno! A já jsem z toho najednou v pu-

v grafickém studiu.

bertě byla už tak frustrovaná, že pořád

Cítila ale, že si chce vyzkoušet ještě něco

musím zkoušet něco nového, že jsem

jiného. Někde jinde. „Narazila jsem na in-

s tím prostě sekla. Přestala jsem na sebe

zerát, že v sociální firmě Tamtamy hledají

všechno patlat, a tím se mi paradoxně

grafika. Najednou jsem věděla, že přesně

ulevilo. Uklidnilo mě, že jsem se přestala

toto chci, že je to směr, kam se chci po-

stresovat tím, že bych se měla uzdravit.“

sunout. Líbilo se mi, že firma zaměstná-

Jednoho dne si řekla, že už je jí jedno, že

vá zdravotně postižené, že je to na čás-

má ekzém. A ruku v ruce se smířením při-

tečný úvazek a že bych mohla pracovat i

šel klid a postupné uzdravování.

z domu.“
Pravidelné pauzy
(Ne)normální od dětství

Částečnou možnost práce z domova si

Některým kolegyním chvíli trvalo, než se

Veronika i po dvou letech v Tamtamech

v Tamtamech zabydlely. „Ale to nebyl můj

pochvaluje. „Mám tabulku úkolů, kde mám

případ. Já jsem si sice tu svou „diagnózu“

přesně rozepsané, co jak hoří, co je potřeba

od doktora vyslechla až v pětadvaceti, ale

kdy udělat. Když mám jeden úkol hotový,

jako (ne)normální jsem se cítila už na zá-

dám si pauzu. Nevydržím se totiž soustředit

kladce. Už tam jsem byla outsider. Ale těž-

moc dlouho, rekord jsou dvě hodiny, ale vět-

ko říct, jestli se mi spolužáci pošklebovali

šinou vydržím tak třicet minut, pak se mu-

kvůli tomu, nebo kvůli ekzému.“

sím protáhnout. Musím dbát na to, abych

S kožními problémy chodila k doktorům

měla odpočinek pravidelný, protože když

měsíc co měsíc. „Brala jsem to jako svůj

od počítače vstávám, kolikrát se mi zamotá

handicap. Byť to byl ekzém. Ale co jsem

hlava, mám mžitky před očima… Ale to zná

si s ním zažila! Na vlastní kůži jsem si

asi hodně lidí, kteří mají nízký tlak.“
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Pracovní dobu si určuje sama. Někdy pra-

stránce, a když se jí to nelíbí nebo objeví

cuje brzo ráno, někdy večer. „A jindy zase

chybu, a hledá ji… Člověk by podle zaži-

přes celý den. Přestávky si dělám, jak po-

tých stereotypů ani nechtěl věřit, že o tom

třebuji. Naštěstí už nejsem vázaná na to,

mluví tato křehká dívka. „Hodně lidí tím

že někde sedím několik hodin a pak přijdu

překvapuji,“ přiznává Veronika. „Mám to

domů a úplně odpadnu, jak jsem to zaží-

v genech asi díky tátovi, který je původním

vala v knihovně.“

povoláním programátor.“

Perfekcionistka

Za studenty do škol

Když mluví o své práci, úplně září. A když

Přestože ji práce v „online“ světě naplňuje,

mluví o všech detailech, rychle zjistíte, že

ráda si odběhne i „mezi lidi“. „Kontaktova-

je perfekcionistka. „Ale jak kdy a jak na

la jsem například sdružení Fokus, které

co,“ říká rozvážně. „A také podle toho, jak

v rámci projektu Blázníš? No a! seznamuje

mám zrovna energii. Protože ta u mě hraje

studenty s problematikou duševního one-

asi největší roli. Když se mi jí nedostává,

mocnění. Už jsem byla s Fokusem v první

uprostřed práce odpadnu a mám pak pro-

škole a bylo to příjemné, takže věřím, že

blém ji dokončit.“

budu moci jednou za čas s nimi za studen-

Nové webové stránky, které Tamtamy

ty chodit.“

spustily v únoru, jsou jejím dílem. Ode

S Petrou Helebrantovou, ředitelkou OZP

všech za ně sklidila pochvalu. Stránky jsou

Akademie, by se pak podobným způso-

přehlednější, mají svěží design. „Ale když

bem ráda podílela na kurzu o duševních

se na ně dívám s odstupem, nejsem s tím

nemocech pro sociální pracovníky.

úplně spokojená. Mohlo by to být i lepší…“
Nastupovala jako grafička, postupem času

Andulky

se ale začala orientovat i na web. „Absol-

Veronika o sobě tvrdí, že je samotářka.

vovala jsem kurz základů html kódování,

Ale sama nebydlí. „Mám hned dvě andul-

chytlo mě to a v tom asi vidím i svou bu-

ky, ty mi vynahrazují živé tvory,“ směje se.

doucnost. Webový svět je nekonečný, stá-

A jsou to právě i andulky, kterým jediným

le vás nutí učit se něco nového a to mě na

ráda uklízí. „Je z nich velký bordel, takže

tom baví nejvíc.“

po nich musím uklízet pravidelně. Ale jinak

Když se zanícením popisuje, jak něco na-

já a úklid? S úklidem nemám moc společ-

píše v html kódu a kouká, jak to vypadá na

ného, jsem na něj levá.“
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Silvia Vlčková

Inzulinové pumpě jsem se bránila. Teď si už ale bez ní nedovedu
život představit
„Maminko, tak tohle je vaše dcera.“ Psal

Cukrovku však testy nezjistily. „Doktorům

se rok 2000. Silvia měla za sebou porod.

to bylo ale přesto divné, protože takové

Na prvorodičku překvapivě rychlý. Ale pře-

děti se do té doby rodily jen diabetičkám.“

kvapivé bylo i to, že...

Rok a půl se Silvia starala o Báru, než

„Barča se narodila o čtrnáct dní dříve.

přišel v jejím životě další zlom. Manželo-

A byla velká. Přímo obrovská. Měla pět

va nevěra. „A dozvěděla jsem se to ještě

kilo! Tolik běžně váží půlroční děti. Však

takovým způsobem…“ kroutí hlavou. „Vo-

se také na ni v porodnici všichni chodili

lal mi brácha, který pracoval s manželem

koukat…“

v hotelu, že mě asi podvádí. Když jsem na

Silvii i její dceři ihned odebrali krev, kte-

něj doma udeřila, řekl, že to dělá, protože

rou poslali na rozbor až do Holandska.

si ho nevšímám. Nebyla to samozřejmě
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pravda. Manžel byl navíc ještě takové

inzulin, když hodnoty cukrovky nejsou vů-

střevo, že dělal všechno proto, abych na

bec vysoké. A jak to tak zkoumali, přišli na

to všechno sama přišla. Telefon nechá-

to, že kdyby mi ta doktorka nedala inzulin,

val schválně tak, abych viděla smsky a

mohla jsem být celé těhotenství jen na di-

podobně.“

etě. Jenže jak člověk jednou dostane inzu-

Silvia se přesto zařekla, že manželovo

lin, už se to nedá vrátit.“

chování bude brát jen jako výstřelek. Jako
pomatení mysli. A nechala plynout život

Inzulinová pumpa

dál.

Silvia se odmlčí a nevědomky si sáhne na
bok a poodkryje krabičku, o které ví, že

Rizikové těhotenství

bude až do konce života jejím nejbližším

Pár let nato se s manželem rozhodli, že

spojencem.

zapracují na druhém dítěti. „To už jsem ale

Inzulinovou pumpu viděla poprvé na tě-

musela otěhotnět pod dohledem, protože

hotné ženě. „Tehdy jsem se zařekla, že já

jsem omdlívala a měla zvláštní stavy, tak-

takovou krabičku nikdy nechci.“

že když se zadařilo, od začátku jsem byla

Do té doby si píchala inzulin do nohy. „Jen-

na rizikovém těhotenství.“

že postupem času jsem si vypíchala sval

Ještě měsíc před početím druhého dí-

na noze. Měla jsem bouli, ale kvůli těho-

těte šla darovat krev. A lékařka ji odmítla

tenství jsem se do břicha píchat bála.“

s tím, že má cukrovku. „Nemohla jsem

Ještě když ji diabetoložka přesvědčovala,

tomu uvěřit. Sama sebe jsem se ptala, jak

že inzulinová pumpa pro ni bude tím pra-

jsem k ní mohla přijít. A až moje lékařka mi

vým řešením, stále odmítala. Ale týden

vysvětlila, že to bylo ze stresu z nevěry.

„na zkušenou“ si krabičku přece jen vzala.

Nedávala jsem ho sice najevo, ale vevnitř

„A po osmi dnech jsem paní doktorce na

jsem ho těžce prožívala.“

kontrole řekla, že už jí to nevrátím,“ směje

A první naměřená hodnota cukrovky? De-

se Silvia.

vět. „Což by nebyla katastrofa, ale dostala

Pumpu, která jí nahrazuje funkci slinivky,

jsem se k jedné paní doktorce na Karlák…

má na sobě napojenou čtyřiadvacet hodin.

Byla sice špička ve vědecké oblasti, ale

Množství inzulinu je přesně nadávkované,

přišlo mi, že se se mnou nechce moc za-

takže se o nic nemusí starat.

bývat a dala mi rovnou inzulin. U Apolináře

„S krabičkou spím, když se sprchuji, jed-

to pak lékařům vrtalo hlavou, proč mám

nu část odpojím, když jdu plavat, stále ji
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mám u sebe… Jediné, co musím udělat, je

Ale pěkně popořádku. V roce 2005 se Sil-

vyměňovat zásobník inzulinu. A měnit ba-

vii narodila druhá dcera Šárka. Manžel ji

terie. Ale na to všechno mě krabička sama

začal opět podvádět, takže se za další rok

upozorňuje.“

a půl rozvedli.

Ta „sranda“, jak ji sama nazývá, stojí sto

Silvia si našla kousek od bydliště brigádu.

tisíc korun, a musí ji schvalovat revizní lé-

Nejdříve v jídelně, pak v obchoďáku. Cuk-

kař. „Teď, když mi je čtyřicet, tak pochybuji,

rovka se časem stabilizovala. Ale jen do

že by mi to schválili znovu. Dávají to spíše

chvíle, než ji začala kolegyně šikanovat.

mladším, tak do třiceti, pak je to problém.

„A přitom jsme do té doby byly kamarád-

Za krabičku jsem tedy opravdu vděčná,

ky! Ale nejspíš ji naštvalo, když jsem po

bez ní si už život nedovedu představit.“

pár letech oznámila vedoucí, že už nechci
sloužit kvůli dětem noční směny. A bylo

Dostatečně (ne)normální?

zle. Kolegyně si myslela, že už s ní nechci

A jakou že to má Silvia přesnou diagnó-

sloužit, a tak mi házela klacky pod nohy.

zu? V chorobopise má napsanou cukrovku

A víte, co je paradox? Manžel i ona jsou

I. typu. Ale vlastně to není úplně pravda.

střelci. Ti přesně vědí, kde je mé slabé

„Normálně je první typ od narození, druhý

místo, a tam útočí. A já jsem ještě takový

typ ve stáří, takže mi doktorka vysvětlila,

hňup, že všechno říkám narovinu a pak

že nejsem vyloženě ani jeden typ.“

se to obrátí proti mně,“ říká se smíchem

Nejen proto, že je s diagnózou tak trochu

Silvia.

„neukotvená“, nebere cukrovku jako svůj

V obchoďáku nakonec vydržela celých

handicap. „Než jsem šla za vámi na rozho-

sedm let. A právě ten poslední rok byl lep-

vor, ještě jsem se v Tamtamech ptala, jestli

ší než ty předchozí. Starší dcera Bára se

jsem pro tento rozhovor dost (ne)normální,

dostala na vysněnou pedagogickou ško-

dost handicapovaná, protože já se tak ne-

lu, mladší Šárka sklízela ve sportu jeden

cítím,“ směje se.

úspěch za druhým.

Nevěra, šikana a syndrom vyhoření

Jako blázen

Byly ale doby, kdy jí do smíchu nebylo.

Silvia si tak myslela, že i další den v ob-

A není to ani půl roku. V listopadu k cuk-

choďáku bude jako každý jiný. Jenže toho

rovce přibyla další diagnóza. Syndrom

dne přišla do práce a začala se chovat

vyhoření.

jinak.
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„Jako blázen,“ říká bez okolků. „Já, jinak

kasou. Ale když třeba každý den potkáte

mírná povaha, jsem najednou začala hys-

deset hňupů, kteří mají různé řeči, tak vám

terčit. A křičela jsem na kolegyni, že mu-

to rychle začne přerůstat přes hlavu.“

sím na záchod, že asi budu zvracet, že je
mi špatně a že asi umřu.“

Konečně chůvou

Nemohla dýchat, ve spáncích jí pulzovalo.

Jakmile se dala zdravotně do kupy, odje-

„Ale i v tu chvíli jsem byla dostatečně při

la s kamarádkou do Brna na kurz chůvy.

smyslech na to, abych myslela na děti, co

„Chtěly jsme si založit vlastní školku nebo

s nimi bude.“

dětský klub. Jenže ona stále pracuje

Cesta k doktorce vzdálená sedm zastávek

v obchoďáku. A tak jsem si řekla, že zatím

jí trvala hodinu a půl. „Na každé zastávce

naberu zkušenosti sama. Zapsala jsem

jsem musela vystoupit, nadýchat se vzdu-

se na jeden server a krátce nato mi při-

chu…“ A u lékařky skončila s cukrovkou na

šla nabídka na pozici chůvy. Následovalo

hodnotě 23…

školení a pak mi v Tamtamech našli dvě
děti, které jednou týdně hlídám. Ale trvalo

První zákazníci? Opilci

to dva měsíce, protože jsem měla hodně

Syndrom vyhoření byl jen logickým vyús-

specifické požadavky. Ale byli úžasní a vy-

těním dlouhodobé frustrace. Silvii se jen

šli mi vstříc.“

při pomyšlení na obchoďák dělalo fyzicky

Specifickými požadavky má Silvia na mysli

nevolno. „Řekla jsem si, že už se tam ne-

to, že učí od pondělí do středy odpoled-

vrátím. Že tam nechci být do smrti, že tam

ne plavání. „A rodiče většinou chtějí hlídat

nechci chodit jako ovce od rána do veče-

celý den, ale to já zkrátka nemohu.“

ra. Navíc mě tam už začali štvát i ti lidé.
Když jsem přišla ve čtvrt na sedm ráno na

Ty učitelkou nebudeš!

službu, první, s kým jsem se setkala, byli

K dětem tíhla od dětství. Už ve školce pro-

bezdomovci a opilci. Pak jsem třeba stála

hlašovala, že jednou bude učit v mateřské

u samoobslužných pokladen a vrcholem

škole. Odmalička byla manuálně zručná,

bylo, když tam nějaký chlap vykřikoval:

šila, kreslila… A už ve druhé třídě pomá-

„Kde je ten slouha, co tu obsluhuje?“

hala učitelkám v družině s prvňáčky. Zlom

Práce ji doháněla k šílenství.

ale přišel na druhém stupni.

Ve snu i

markovala. „Lidé si často říkají: Pokladní,

„Paní učitelka na základce mi dávala se-

ta má lehkou práci. Nic nedělá, jen sedí za

žrat, že jsem Slovenka, měla vůči mně
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nepochopitelnou averzi a řekla mi, že ne-

udělala cvičitele druhé a třetí třídy a vzali

dovolí, abych se já někdy stala učitelkou.“

mě. A už čtvrtý rok děti učím.“

Táta na ten popud prohlásil, že když z ní

A není jich málo. Ve třech dnech zvládá

nebude učitelka, ať se vyučí aspoň ně-

devadesát dětí od čtyř do dvanácti let.

čím, co ji uživí. A tak se dala na dámskou

Jak rychle si stihla zapamatovat jejich

krejčovou. „Dělat jsem to nechtěla, přesto

jména? „Některá hned, po prvním plavání.

jsem nastoupila do továrny, kde jsem den-

To když mě něčím zaujmou, mají nějaké

ně šila přes pět set manžet do pánských

specifikum. Ale zjistila jsem, že podle pla-

košilí. Vydržela jsem to měsíc.“

vek to není dobrý nápad. Na další trénink
přijdou v jiných a jsem nahraná,“ směje se.

Instruktorka plavání
Oklikou se ale opět dostala k dětem. Zača-

Anička, Maxi a Perlička

la jezdit na tábory jako instruktorka. „Tíhla

Třeba jedna holčička perfektně skáče do

jsem k dětem, věděla jsem, že mě naplňují

vody. A je to takový plaváček. „A když si

a že to je ta moje cesta.“

řeknu plaváček, vybaví se mi Anička. Maxi

Bylo jí necelých osmnáct let, když její táta

má zase takové maxi baculaté tvářičky a je

narazil v Písnici u bývalého masokombiná-

to skvělá akvabela.“

tu na inzerát u bazénu, že hledají pomoc

Netradičních jmen se skoro ve stovce

k dětem. „Do té doby jsem dělala všechno

malých plavců najde hodně. A jedním

možné – veslování, házenou, basketbal,

z nejkurióznějších je i Perla. „Maminka An-

plavání… Ale nic na vrcholové úrovni. Ale

gličanka, tatínek z Ostravy, zkrátka super

nakonec jsem se tam dostala a učila vrs-

kombinace,“ usmívá se Silvia. „Nevěděla

tevníky, což bylo vtipné.“

jsem samozřejmě, jak jí říkat, ale tatínek

Vydržela rok, pak přišla nová plavecká

mi poradil: „Říkejte jí prostě Perlička. Ale

škola, u které byla dalších deset let. A na

vtipné bylo, když přišla poprvé mezi děti

začátku milénia se narodila Bára, pět let

a já za ní zavolala Perličko. To se ostatní

nato Šárka.

děti otáčely…“

A právě s mladší Šárkou, kterou časem
začala doprovázet do Sokola v Riegro-

Za snem zpátky na Slovensko?

vých sadech, šla jednou na trénink, když

Od pondělí do středy učí děti plavat,

jí oznámili, že plavání brzo skončí, protože

v Tamtamech hlídá sourozence, nově si

už nebudou mít instruktora. „Tak jsem si

přibrala jako samoživitelka i úklidy. „Dříve
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jsem měla vůči uklízečkám takový před-

uklízím jen v jedné firmě. Ale můj sen

sudek, že je to to poslední, co bych kdy

o školce zůstává. Na Slovensku mám

chtěla dělat. Měla jsem to asi z toho ob-

totiž na vesnici babičku s obrovským do-

choďáku – že na uklízečku se každý dívá

mem, sestřenice je učitelka, já si nedávno

zle, že je to nicka… Naštěstí v Tamtamech

udělala kurz chůvy… Věřím, že jednou to

to na úklidech tak není. Ale přesto se

do sebe všechno zapadne a mně se ten

k tomu musím vnitřně propracovat. Zatím

sen splní!“
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Iveta Noháčová

Na pohovoru jsem prohlásila, že budu dělat všechno od uklízečky
po vedení státu
Jak rychle se může rozplynout životní

Na studijním mi to proto rozmlouvali. Ne-

sen? Hodně rychle. Před lety to poznala i

chápali, proč odcházím, když mám z tes-

šestatřicetiletá Iveta Noháčová. Po euforii

tů dobré známky. Ale na mě toho zkrátka

z přijetí na 1. lékařskou fakultu Univerzity

bylo moc. Měla jsem divné stavy, byla

Karlovy následovaly podivné stavy. Ještě

jsem hrozně negativní, ze všeho strašně

za sebou neměla ani první zkouškové ob-

vycukaná. Přestože jsem na gymnáziu

dobí a už ji svírala panika. Hroutila se, že

maturovala z angličtiny, na vysoké škole

se tolik látky nikdy nenaučí. A po čtyřech

jsem měla panický strach něco v tomto ja-

měsících z fakulty odešla.

zyce přednést.“

„Přišlo mi, že není v mých silách se na-

Permanentní stres vyústil v naprosté vy-

učit takové šílené množství. Přitom jsem

čerpání. „Odjakživa jsem přitom na sobě

ale k žádné zkoušce ani nedošla. Akorát

pozorovala, že jsem úzkostnější, před

jsem měla za sebou pár průběžných testů.

maturitou jsem neadekvátně plašila…
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Ale nikdy předtím jsem nedošla do fáze,

i tam jsem měla takové divné stavy. Plašila

že bych nemohla vstát z postele, že bych

jsem, že se něco nestihnu naučit, že něco

byla naprosto bez energie. Říkala jsem

zanedbám, brečela jsem, když toho bylo

proto rodičům, že potřebuji pomoc odbor-

v práci dost. Když jsme se s přítelem doma

níka. Ti měli ale jiný názor. Mysleli si, že

pohádali, nedokázala jsem to v sobě udr-

jsem se jen zhroutila z množství učení.“

žet a brečela jsem i v práci. Kolegyně mi

Na vlastní pěst navštívila psychiatra, kte-

pak v takových chvílích říkala: Hele, tohle

rý ji ihned nasadil léky. Po týdnu se však

není normální, zajdi si s tím někam… Ale

Ivetě přitížilo, tak vyhledala pomoc v krizo-

já ji neposlouchala.“

vém centru na Olšanském náměstí.

Psal se rok 2005. Iveta nejedla, nespala,

„S sebou jsem měla sepsaných asi deset

nevěděla, co se s ní děje. Problém neumě-

bodů, co všechno mě trápilo už od dětství.

la pojmenovat. Zato kolegyni už bylo jas-

Narazila jsem ale na psychiatra, který si

né, že má depresi. „Zajdi si k psychiatrovi!“

papír přečetl a řekl mi, že jsem pravděpo-

naléhala. Měla o ni strach. I proto, že kvůli

dobně jen smutná z toho, že jsem se vzda-

práci obchodní zástupkyně ve farmaceu-

la svého snu na medicíně a beru to jako

tické firmě denně trávila spoustu hodin za

své selhání. Že jinak žádný větší problém

volantem.

nemám. A prášky mi vysadil.“
Úžasné, krásné, zářivé
Hele, tohle není normální

Lékaři potvrdili, že se opravdu jedná o de-

Iveta stála před rozhodnutím, kam dál.

presi. Nasadili antidepresiva a Iveta se rá-

„Máma mi poradila, ať jdu do práce, ji-

zem vyhoupnula do euforické nálady.

nak se mi stav ještě zhorší. Udělala jsem

„Najednou bylo všechno úžasné, krásné,

proto pohovor do obchodu s koly jako

zářivé. Teď, když o tom vyprávím, to asi vy-

asistentka.“

padá, že by se takhle báječně chtěl cítit kaž-

Vydržela pouze zkušební dobu. Stále ji to-

dý. A někdy o tom mluví i pacienti, co mají

tiž provázely úzkostné stavy, nemohla se

depresi, že by chtěli i mánii. Ale ono to zase

soustředit na práci. Po třech měsících se

tak příjemné není. Člověk je nastřelený, ne-

přes kamarádku dostala do marketingové

spí, myšlenky jedou na plné obrátky, nejdou

společnosti, kde dělala asistentku.

zastavit. V práci to někdy lidé využívají ku

„Přestože jsem v té době potkala svého bu-

prospěchu, jsou hodně výkonní. Následně

doucího manžela a trošku se stabilizovala,

se tělo ale vyčerpá a přijde deprese.“
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Dva roky se Ivetě střídala období depresí

do nemocnice, museli mi pomáhat rodiče a

s úžasnými stavy lehkosti bytí. Jeden z psy-

manžel. Když to teď ale přijde, už si sbalím

chiatrů měl jasno. „Máte afektivní bipolární

tašku, zavolám do nemocnice a jdu.“

poruchu! Musím vám nasadit jiné léky!“

Nejhorší myšlenky provázely Ivetu na pře-

A Iveta? Podepsala revers. Žádné léky ne-

lomu let 2007 a 2008. „Chodila jsem po

chtěla. „Řekla jsem mu, že přece nejsem

vysokých barácích, toulala se k vlakům a

blázen, abych na dobrou náladu brala léky.

přemýšlela jsem, jestli bych byla schopná

Bylo mi konečně dobře a on mě chtěl léčit!“

život ukončit. Ale ten pud sebezáchovy

V tu dobu samozřejmě netušila, že po té

mám naštěstí velký, takže jsem se nikdy

úžasné náladě přijde depresivní fáze. Po-

o nic ani nepokusila.“

prvé tak byla hospitalizovaná. Za dva roky
nato, v roce 2007, si už poslechla diagnó-

Experimentování s léky

zu. Bipolární afektivní porucha.

S Ivetou se vidíme krátce po její poslední

Jak ji přijala? „Vím, že hodně lidí cítí úle-

hospitalizaci. Přesně čtrnáct dní. Vypadá

vu, když konečně ví, co jim je. Pro mě to

dobře. „Ještě to ale úplně normální, opti-

ale moc uklidňující diagnóza nebyla. Do

mální není,“ říká sebekriticky. „Blížím se

té doby jsem si totiž nechtěla připustit, že

k normálu, ale stále je tam trochu sklon

mám nějaký problém. A pak, když jsem vě-

k depresi.“

děla, že moje stavy nejsou normální, jsem

V Ústřední vojenské nemocnici ve Střešo-

to zase chtěla zvládnout sama.“

vicích strávila sedm týdnů, během kterých
se

zúčastňovala

psychoterapeutických

Pud sebezáchovy zvítězil

skupin. „Je fajn, že je člověk mezi lidmi, se

Hospitalizacím se nevyhnula. Specializo-

kterými své problémy může sdílet. Navíc je

vanou lékařskou pomoc vyhledala násled-

pod dohledem lékařů, kteří mohou s dávka-

ně rok po diagnóze, pak přišlo klidnější

mi léků více experimentovat a přizpůsobo-

období, po kterém byla hospitalizovaná

vat momentálnímu zdravotnímu stavu.“

v roce 2012 hned dvakrát, další pobyt následoval v roce 2015 a poslední letos.

Z obchodní zástupkyně recepční.

„Hospitalizovaná jsem byla vždycky, když

A pak…

jsem měla pocit, že už to s těmi myšlenkami

Nemoc kolikrát ukáže lidem v životě nový

nevydržím. Dříve jsem nebyla ani schopná

směr. „Já ale zatím vidím pouze to, co mi

se koncentrovat na to, abych se zabalila

vzala. Dělala jsem ve farmaceutické firmě
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asistentku, pak jsem se vypracovala na ob-

něco děje. „Vypadalo to, jako by ji právě

chodní zástupkyni. Už už jsem se viděla i

lízla mrtvice. Nepřikládala tomu sice vý-

v roli produktové manažerky v kanceláři…

znam, ale já – byť v té rozjařené náladě

Jenže nemoc mi zkřížila plány. Byla jsem

– jsem jí řekla, ať si rychle zajede do ne-

dlouhodobě nemocná, tak se ze mě stala

mocnice. A nakonec to náběh na mrtvici

recepční. A pak mě vyhodili úplně. Ztratila

fakt byl.“

jsem sebevědomí. Nemoc se navíc stále
vrací, nejsem stabilizovaná, bojím se zalo-

Z mánie do deprese

žit i vlastní rodinu. Ve stavech, kdy mi není

Mirka nabídla Ivetě pozici úklidové pracov-

dobře, se nepostarám ani sama o sebe.

nice. Vydržela měsíc. „Pak jsem z mánie

Jsem tedy rozhodnutá, že si děti nepořídím.“

opět sklouzla do deprese a byla nemocná.

Nevydrželo ani manželství. „Ve chvíli, kdy

A to se opakovalo. Chvíli jsem uklízela,

jsem se pomalu dostávala z toho nejhorší-

chvíli byla nemocná. Jak ale v depresi le-

ho, našel si bouli v podpaždí. Pár let před-

žím, ochabují mi svaly, takže jsem si před

tím mu lékaři vyoperovali maligní znamén-

dvěma roky oddělala záda. Následovala

ko a po letech se mu vytvořila metastáze…

další fáze deprese, hodně dlouhá, od pod-

Střídali jsme se tak na onkologii a psychi-

zimu 2014 přes devět měsíců. S Mirkou

atrii. Bojoval s nemocí a neměl sílu na ty

jsem se tedy domluvila operativně na nové

mé deprese. Sám si musel psychiku udržo-

pozici.“

vat. Bohužel dva roky po rozvodu umřel.“

V současnosti Iveta školí nové úklidové
pracovníky. U sebe doma názorně ukazuje,

Ředitelce zachránila život

na co se zaměřit, jak se mají chovat u zá-

Do Tamtamů se dostala před třemi roky.

kazníka, jak řešit případné krizové situace.

„V inzerátu stálo, že firma má kanceláře na

„Práce je to fajn, ale nárazová. Uvědomi-

Kubánském náměstí. Bydlím za rohem, tak

la jsem si, že by mi asi pomohlo, kdybych

jsem si řekla, že je blbost životopis posílat,

měla pravidelnost. Naštěstí je Mirka otevře-

popadla jsem ho a zašla tam osobně. Při-

ná všem nápadům, takže věřím, že spolu

šla jsem taková rozevlátá, energická a řekla

v nejbližší době vybalancujeme jinou pozi-

jsem ředitelce Mirce, že chci dělat cokoliv od

ci,“ říká Iveta, která žije pro svého pejska.

uklízení až po vedení státu,“ směje se Iveta.

„Jo a taky pro přátele. Když jsem v poho-

A byla to právě Iveta, která na pohovoru

dě, jsem velmi společenský typ. Když je mi

s Mirkou pozorovala, že se s ředitelkou

však blbě, zalézám před světem do nory.“
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Eva Szekeresová

Ke každému znaku vymýšlím slyšícím příběh
„A co tlumočník?“ „Zkusím to bez něj,“ od-

Chci, aby rozhovor byl autentický. Aby

povídám bez váhání.

byl…

Sedím v pohodlném křesle učebny OZP

„Ťuk, ťuk!“

Akademie. A začínám trochu litovat, že

Nadskočím. Už je to tu.

jsem tlumočníka odmítla. Čeká mě rozho-

Přichází usměvavá brunetka, tipuji kolem

vor s Evou Szekeresovou, které tu nikdo

čtyřiceti let. Hned mě vyvede z omylu. Le-

neřekne jinak než Evka.

tos jí bude padesát.

Je to velká výzva. Daleko větší, než jít na

Ne! Pomyslím si. Mimika můj údiv prozra-

rozhovor například s politiky. Protože ti

dí. Nevěřícně si ji prohlížím, což ji hlasitě

vás SLYŠÍ.

rozesměje. „Vážně. Fakt!“
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Hned mě upozorňuje, že špatně mluví. A

kurzů komunikace s neslyšícími a znako-

neslyší. Ale… Už pět minut se bavíme a

vého jazyka. Čas od času školí úředníky

zatím pochytávám téměř všechno. Tak ně-

(třeba na pražském magistrátu) a pravi-

jak automaticky jí odezírám ze rtů. Dikta-

delně jednou týdně předává své znalosti

fon začíná nahrávat desátou minutu. „Pů-

pěti zaměstnankyním Tamtamů, mimo jiné

jde to,“ raduji se.

koordinátorce úklidů, která má pod sebou
hned několik neslyšících, se kterými se

Prosím, ještě jednou

musí denně dorozumívat.

Vzápětí ale chytám tak každé desáté slovo.

„Obzvlášť jedna je šikovná. Veronika. Cho-

To když se rozmluví, hodně gestikuluje a je

dí chvíli, ale jde jí to,“ pochvaluje si. Ale

jasné, že v tempu vysvětlování zrychluje.

jedním dechem dodává, že už měla i lidi,

Aniž bych musela svoje pochyby vyslovit

kterým stále slovíčka opakovala, přesto

nahlas, směje se mému zmatenému výra-

jim to nešlo moc pod kůži. „Je to jako s ci-

zu. „Ještě jednou?“ navrhuji prosebně.

zími jazyky. Někdo má na to buňky, jde mu

Znovu, tentokrát velmi zřetelně a pomalu

to přirozeně, jiný se všechno musí drilem

mi vysvětluje, že dříve v Tamtamech pra-

nabiflovat,“ říká Evka. Ne takhle doslova.

covala na pozici úklidové pracovnice. Čtyři

Ale myslím, že to interpretuji jakž takž

roky čtyřikrát týdně chodila do bytů, kde

správně.

uklízela, žehlila, myla nádobí.
„Potm bol… ruga.“ Vyvalím oči, nastražím

Osudná vyrážka

uši. Zopakuje to. A napočtvrté konečně

Jak velký je Evy sluchový handicap? „Hod-

chápu. Bolela jí ruka, tak přestala uklízet.

ně velký. Bez tohoto neslyším vůbec nic,“

Dovysvětluje, že dlouhou dobu dělala na

dává si vlasy za ucho a ukazuje mi hnědé

základní škole uklízečku a jak pořád ždí-

sluchadlo, které nosí od dětství.

mala hadr, měla oteklé prsty.

„Maminka měla v těhotenství vyrážku,

„A teď mám dvakrát operované břicho, ar-

doktor říkal, že to bude všechno dobrý, že

trózu a bolavá kolena. Jsem holt stará…“

to na dítě nebude mít žádný vliv. No a po-

směje se.

tom jsem se narodila jako neslyšící…“
Její maminka ani táta se znakový jazyk

Znakuje i pro magistrátní úředníky

nikdy nenaučili. „Mamince ale rozumím,

V listopadu minulého roku navázala spo-

mluví na mě pomalu. A syn naštěstí slyší

lupráci s OZP Akademií, kde je lektorkou

dobře.“
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Táta, máma, holka, kluk

„Máma,“ říká zřetelně. A ukazuje, že pořád

Během svého života se Evka potkala mno-

mluví. „Babička.“ Má šátek, jasně.

hokrát s lidmi, kteří byli nedočkaví a znako-

Chytne se za ucho. „Holka!“ vykřikuji au-

vý jazyk chtěli zdolat rychle. Nejlépe hned

tomaticky. Rozzáří se. Souhlasně kýve a

po prvních pár hodinách. „Ale to vážně

má radost, že se začínám chytat. Dalším

nejde. Nejdříve si musí lidé zapamatovat

znakem ukazuje kšiltovku, zastínění tváře.

základní slovíčka a až postupem času se

„Kluk?“ Zkouším. Je to správě.

k tomu přidají věty a složitější souvětí. Nejdůležitější je zkrátka při výuce trpělivost.“

Třicet slovíček za hodinu

Už je zase ve svém živlu a s vysvětlováním

Na hodinovém kurzu takhle zvládne pro-

zrychluje. Najednou mluví a znakuje. Zde

brat i třicet slovíček. „Ale do příštího týdne

nastává zlom. Najednou se přestávám dí-

jich pak dost zapomenou, takže si je pak

vat na její pusu a už se zaujetím sleduji jen

musíme opakovat. Pořád dokola,“ směje

divoce se pohybující ruce.

se Evka.

„Tohle je táta, tohle je máma…“ Vyjmeno-

Možná se mi to zdá, ale poslední větu si

vává i barvy či dny v týdnu. Nejvíc se mi do

dávám dohromady jako „Opakování, mat-

hlavy vrývá asi pátek. Je velmi intuitivní.

ka moudrosti.“ Ale i kdyby to Evka neřek-

Rukama předvádí nataženou ruku, že pá-

la… Nic to nemění na tom, že nelituji roz-

tek znamená výplatu. To dává smysl.

hodnutí bavit se s ní mezi čtyřma očima.

„Musím ke každému slovu vymýšlet pří-

Bez prostředníka.

běhy, aby se jim to při výuce dobře spo-

Samozřejmě, že s ním by mi neuteklo je-

jovalo. Třeba neděle. To je znak jako pro

diné slovíčko. Rozhovor by mohl být doko-

modlení, protože se dříve chodilo každou

nalý. Ale nebyl by.

neděli do kostela.“
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Olda Teringer

S šikanou jsem se nesetkal. Ale když to na mě někdo přece jen
zkoušel, řešil jsem to ručně
„Mám jednu ruku dlouhou,“ zpívá v ryt-

někdo takový objevil, řešil jsem to většinou

mu notoricky známé písničky od Buty

ručně,“ směje se Olda. A dodává, že byl

s humorem sobě vlastním o svém handi-

vždycky spíše v partě těch, co zlobili..

capu jednapadesátiletý Olda. To, že má
levou ruku jinou, zjistila jeho maminka po

Z provozního fotografem

porodu. „Jedná se o vrozenou vadu, kte-

Od dětství ho to táhlo k focení. Ale na prv-

rou způsobily nějaké zahraniční prášky

ní foťák si vzpomíná matně. „Byl to nějaký

v těhotenství.“

ruský foťák,“ krčí neurčitě rameny. Zato

Ve škole mu to šlo. „A možná i proto ne-

s láskou vzpomíná na to, jak jako kluk

měli spolužáci moc tendenci se mi posmí-

školou povinný si prošel fotokomorou ve

vat. Ale když se v průběhu času přece jen

fotokroužku.
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Následovala střední a vysoká škola,

Přišel jsem, vyfotil jsem…

ze které ale utekl do hudebního klubu

S ředitelkou Tamtamů Mirkou Kroupovou

RockCafé na Národní třídě, kde začal pra-

se znal už nějaký ten pátek. „Potkali jsme

covat jako provozní. Ve dne byl „holkou

se v Rock Café, pro které Mirka také na

pro všechno“, večer fotil kapely. Aby se

začátku devadesátých let pracovala. Pak

pořádně naučil řemeslo, absolvoval večer-

se naše cesty rozešly. A setkaly se opět

ní školu fotografie.

na pohovoru, kde proti mně seděla Mirka.

V RockCafé strávil tři roky. Během této

Z té práce tehdy nakonec nic nebylo, ale

doby začal fotit kromě muzikantů i propa-

asi za rok nato založila Tamtamy a chtěla

gační fotografie pro strojírenské či gastro-

nafotit reportáž z nějaké konference, tak

nomické firmy, posléze se rozjela spolu-

mi zavolala. Přišel jsem, vyfotil jsem…

práce s různými časopisy. „A ty mě začaly

A zůstal jsem..“

posílat na festivaly nebo rozhovory s vel-

Prvním úkolem bylo nafotit zaměstnan-

kými hvězdami, které sem v devadesátých

ce, pak se zúčastnil veletrhu pracovních

letech začaly jezdit.“

příležitostí, kde byly přítomné i Tamtamy,
postupně fotil reportáže všude, kde figu-

Mezi hvězdami

rovaly Tamtamy, Nové horizonty či OZP

Tváří v tvář tak poznal Aerosmith, Metal-

Akademie.

licu, Ozzy Osbourna či Kiss. Od roku 1993
do začátku milénia nechyběl na žádném

S nohejbalem až do první ligy

z velkých koncertů.

Když Olda mluví o tom, že je tělesně posti-

Pro Oldu to bylo zajímavé a poučné obdo-

žený, neříká to s lítostí. V jeho hlase necí-

bí. „Všechny ty kapely, které jsem od dět-

títe ani ironii. A vlastně ani jakoukoli jinou

ství poslouchal, jsem najednou viděl zblíz-

emoci.

ka. Byly to hezké časy. Ale stačilo mi to.

„Že by mě něco v životě kvůli ruce omezo-

Pak jsem z ekonomických důvodů změnil

valo? O ničem takovém nevím,“ říká bez

způsob obživy,“ říká bez patosu.

zaváhání. Od dětství hrál nohejbal. Dostal

Vrátil se tak zpátky do dob, kdy pro něj

se až do první ligy. „Byl jsem v tomto spor-

bylo focení koníčkem. Jen na film si pro

tu takový lepší průměr. A nikdy jsem se

sebe tvořil lepší fotografie. Posléze se ale

s nějakým pošklebováním nesetkal. Ani

oklikou dostal opět k pracovnímu focení.

u protihráčů, ani u publika.“
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Víc holek
O levé ruce mluví jako o pomocníkovi.

mobil taktéž, auto řídím normálně. Dokon-

„Používám ji tak na dvacet až čtyřicet pro-

ce mi ani nedali na parkování značku in-

cent. Ale při běžných činnostech už mi to

validy.“ Otázky typu „Co by kdyby…“ tak

ani nepřijde. Když třeba fotím, držím si

Olda nikdy neřeší. „To jsou samé takové

foťák pravou rukou, spoušť je také na pra-

kdyby…“ Následuje šibalský úsměv. „Ale

vé straně, takže levou si ho jen podpírám.

kdybych měl obě ruce stejně dlouhé…

Když myji nádobí, talíř také držím v pravé,

Třeba bych měl víc holek!“
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Kateřina Smoleňáková

Díky operaci se na svět zase usmívám

Od čtyř let šilhala. Jako hodně dětí v jejím

sice měla nosit brýle, ale bylo to období,

věku. Očařce se na tom však něco nezdá-

kdy ještě nebyly in, nebyl žádný výběr,

lo. A tak poslala Kateřinu Smoleňákovou

takže jsem je měla na sobě jen párkrát.

do Motola. „Tam nám s mamkou řekli, že

Nebyly ani potřeba, na tabuli jsem viděla

je to možná nádor na mozku. Pamatuji si,

normálně.“

jak mamka plakala. Pak jsem ale byla na

Pubertu už trávila na gymnáziu, kam ode-

CT, kde to vyloučili. A potom už mám jen

šla z páté třídy. V té době se oči tu zlepšily,

útržky vzpomínek na to, jak jsem nosila

tu zhoršily. Začaly se jí dělat záněty. „Mezi

přes oko takovou klapku, kterou se pře-

duhovkou a čočkou, na sklivci… Původní

kryje zdravé oko, aby se více namáhalo to

tupozrakost se mi tedy vyléčila, ale přibyla

nemocné…“

autoimunitní diagnóza. Tělo si v oku dělá

Diagnóza byla nakonec tupozrakost na

samo záněty. A příčina? Ta se neví, jen se

pravém oku. Nemoc, která Katku dlouho

léčí důsledky.“

vůbec neomezovala. „Na základce jsem

Ve čtrnácti letech přišlo prudké zhoršení
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zraku. To už ve škole dostávala zadání vy-

Katka se zhluboka nadechuje. Vyřknout

tisknuté větším písmem, nebo Katku pro-

takové věci, před cizím člověkem, je těž-

fesoři rovnou zkoušeli ústně.

ké. I po sedmi letech. Ale cítím, že největší
souboj Katka právě prožívá se sebou.

Za očařem přes celou republiku

„Že bude nejlepší, když… místo pravého

Ač původně ze severních Čech, Katka

oka dostanu umělé,“ zašeptá.

s maminkou se rozjely za léčbou přes ce-

Katce bylo čerstvých patnáct let. Jen dva

lou republiku do Zlína za primářem Stodůl-

týdny po narozeninové oslavě. „Chvílemi

kou. „Léčil i bývalého pana prezidenta! Do

jsem měla hodně černé myšlenky. Člověk

té doby jsem měla na Vinohradech udržo-

dostane občanku a má pocit, že si koneč-

vací léčbu na kortikoidech proti zánětům.

ně může začít užívat života. A bum! Tako-

Věřily jsme proto s mamkou, že mi ve Zlí-

vá hrozná rána!“

ně pomohou konečně třeba nějakou operací. V Praze mě do té doby totiž operovat

Když může on, tak já taky!

nechtěli.“

Vzala si měsíc na rozmyšlenou. „Zprvu

Záněty se rozšířily do obou očí, na pravé

jsem si vůbec nechtěla připustit, že bych

přestávala vidět. „Tím, že člověk vidí na

něco takového měla podstoupit. Přišlo mi

obě oči, tak mu zprvu nepřijde, že je situa-

to…“ Větu nedokončí a zadívá se zastře-

ce tak vážná. Nakonec jsem ve Zlíně pod-

ným pohledem z okna.

stoupila tři operace, na oči mi dali umělé

Nakonec se s rodiči rozhodla, že nebudou

čočky a na jednom mi měnili i sklivec. Vel-

čekat na to nejhorší. Že se nebude trýznit

ké zlepšení se ale bohužel nekonalo.“

tím, jestli se oko ještě více zhorší. Ani že

Jak šel čas, pravé oko bylo stále podráž-

nebude čekat na to, jestli se vynalezne

děnější. Slzelo a Katce dělalo velké pro-

něco, co by nemocné oko zachránilo.

blémy se koukat před sebe. „Stále jsem

„To čekání na tom všem bylo vlastně to

jen koukala do země, na pravé oko jsem

nejhorší. Pak se ve mně ale něco zlomilo.

už moc neviděla… Mezitím jsem chodila

Koukala jsem v televizi na reportáž. Byl

na kontroly na Vinohrady. A tam mi doktor

tam kluk, který neměl obě nohy, a přesto

řekl…“

běhal. A tak jsem si řekla, když může on,

Na chvíli se odmlčí. „A tam mi doktor řekl,

tak já to dám taky…“

hrozí, že by se zánět dostal i do levého

Po operaci chodila se zalepeným okem

oka. A tak bude nejlepší, když…“

asi měsíc. „Naštěstí byly prázdniny.

66

A naštěstí bylo i krásně, takže jsem no-

Získala pozici, na kterou se nehlásila

sila celou dobu sluneční brýle. S kama-

A aby toho nebylo málo, přibrala si ještě

rády jsme objezdili letní festivaly a doteď

práci v Tamtamech. „Na podzim 2014 jsem

jsem jim vděčná, že se ke mně neposta-

se bavila s tetou, která pracuje v HR, že

vili zády, když jsem je nejvíc potřebovala.“

hledají do firmy asistentku. Říkala jsem

Ani v září, na začátku dalšího ročníku,

si, že bych podobnou brigádičku mohla

zvídavé pohledy od spolužáků nemuse-

stíhat, a získat tím i potřebnou praxi. Na-

la řešit. „Ani s šikanou jsem se naštěstí

konec sehnali někoho jiného, ale protože

nesetkala. Asi to bylo právě tím, že jsem

je teta akční, přeposlala mi inzerát, že

chodila na gympl, kde byli spolužáci ro-

v sociální firmě Tamtamy hledají někoho

zumní. Stát se mi to ještě na základce…

na nábor lidí.“

Já byla jedničkářka. A jako šprtka kdy-

Jeden den poslala životopis, druhý už byla

bych měla ještě brýle… No to by bylo!“

na pohovoru. „A třetí den mi volala ředitelka Mirka, že jsem se jim líbila, že mě

Zanícená čočka

berou. Pozici náboráře sice obsadili ně-

Pravé oko si po operaci „sedlo“, levé však

kým jiným, což jsem chápala, protože do

před maturitou začalo zlobit. „Dostala

té doby jsem s tím neměla žádné zkuše-

jsem tam nějakou super čočku, která se

nosti, ale nabídli mi pozici koordinátorky

mi ale zanítila. Musela jsem tedy na další

úklidů, protože kolegyně, která to dělala,

operaci, kde mi čočku vyčistili. Přišlo to

byla dlouhodobě hospitalizovaná.“

zrovna ve špatnou dobu, chvíli před maturitou… Ale nakonec jsem odmaturovala

Haló! Kde je paní uklízečka?

se samýma jedničkama.“

Třetí den v práci. A na Katku čekala zatěž-

Není divu, že se dostala na všechny čty-

kávací zkouška, kterou si nepředstavova-

ři obory, které chtěla. Nakonec si vybra-

la ani v tom nejhorším snu. V Praze byla

la Národohospodářskou fakultu na VŠE.

taková námraza, že nejezdily ani tram-

„Podle jednoho žebříčku byla nejtěžší. A

vaje. „Od rána mi volali naštvaní klienti,

to pro mě byla výzva. A stále je - v létě

co se děje, že paní uklízečky nedorazily.

mě konečně čekají státnice. A tak bojuji.

A já? V té době jsem měla sama problém

A snad dobojuji,“ směje se.

například zavolat operátorovi, že mám
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něco s telefonem. Takové úkoly jsem stále

Bylo mi to líto, ale v duchu jsem si po ta-

odkládala… A teď tohle… Musím říci, že

kovém nátlaku říkala: A mám tam snad teď

mě tahle pozice neskutečně vytrénovala.“

jet uklidit já?“ směje se Katka.

Pod sebou měla pětadvacet uklízeček.

Skloubit práci se školou bylo postupně čím

Seznamovala se s nimi postupně, hlavně

dál těžší. Po půl roce, o prázdninách, se

na konci měsíce, kdy nosily docházku.

na konci druháku rozhodla skončit. „Ne-

„Tím, že jsem neměla klasické zaškolení,

chtěla jsem ale ohrozit chod firmy, a tak

jsem se v tom plácala, ale nakonec jsem si

jsem ještě zaučovala jednu paní. Celý mě-

udělala svůj systém.“

síc. A v den, kdy měla místo mě nastoupit,
nám řekla, že nemůže. A tak jsem byla dal-

Já nevidím, on neslyší, co budeme

ší měsíc k ruce nové koordinátorce Irče,

dělat?

která se naštěstí chytla skvěle, takže jsem

Na rovinu přiznává, že to trvalo pár měsí-

odcházela s čistým svědomím.“

ců. „Někdy bylo dost složité být tím filtrem
mezi zákazníky a uklízečkami. Do té doby

Šťastná mezi šanony

jsem například neměla žádné zkušenosti

Věděla, že neodchází na dlouho. „S Mir-

s jednáním s handicapovanými. A na-

kou jsme se domluvily, že až mi skončí

jednou jsem musela komunikovat třeba

zimní zkouškové, mohla bych v Tamta-

s neslyšícím člověkem. Začátky tak byly

mech opět něco dělat. Původně to měl být

vážně vtipné. Říkala jsem si v duchu: Já

controlling – kontrola finančního rozpočtu,

nevidím, on neslyší, co budeme dělat?“

ale nakonec na mě spadla po odchodu

Asi jako každý koordinátor musela řešit

jedné kolegyně personalistika.“

náhlé onemocnění úklidových pracovnic.

Od března tak sepisuje s novými zaměst-

„Uklízečka mi třeba večer potvrdila, že na

nanci smlouvy, přihlašuje je k sociálnímu a

směnu dorazí, ale druhý den se jí udělalo

zdravotnímu pojištění, připravuje podklady

zle a nepřišla. Chápala jsem, že se to může

pro kontroly.

stát. Ale zároveň jsem chápala zákazníky,

„Je vtipné, že i původně v roce 2014 jsem

kteří byli naštvaní. Sice počítají s tím, že

také nastoupila na pozici, na kterou jsem

jsme neziskovka, že se to může stát… Ale

se nehlásila. Teď chtěli člověka na control-

třeba na mě hrnuli informace o tom, co teď

ling – zpracovávat do grafů různá interní

mají dělat, že jim večer přijde návštěva…

data, dělat tabulky… A dělám zase něco
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jiného. Jsem ale šťastná, že jsem se na-

„Jde o sport, kde nás je dvacet na jedné

šla. Zjistila jsem totiž, že v náboru mohu

lodi a snažíme se jet co nejrychleji. Vepře-

mít také svůj systém, všechno přehledné a

du bubeník, vzadu kormidelník. Bubeník

v šanonech… Asi je pro mě zkrátka lepší

křičí, kormidelník také,“ směje se Katka,

kamarádit se s šanony, než koordinovat

která to dotáhla minulý rok až na mistryni

lidi.“

republiky.

Po škole do „normální“ firmy?

Třeba budu ministryně

Ještě než přišla do sociální firmy, vůbec

Na gymnáziu Katku štvalo, že nevěděla,

netušila, že existuje něco jako chráněný

kam dál. „Spolužačky chtěly být doktorky,

pracovní trh. „Než jsem tu získala svoji

právničky… Ale já jsem tápala. Na vyso-

první práci, bála jsem se, že přijdu do ně-

ké škole mě začala bavit ekonomie, ale

jaké firmy, řeknu jim, že špatně vidím a oni

teď jsem díky Tamtamům objevila kouzlo

mi řeknou: Nashledanou! Jsem proto moc

sociální politiky, neziskovek… Tak nevím,

ráda za šanci, kterou mi Mirka dala.“

třeba budu ministryně,“ směje se.

V Tamtamech chce Katka zůstat ještě mi-

Energická, pozitivní, vyrovnaná. Taková

nimálně dva roky, po dobu magisterského

je Katka v mých očích. Jako by mi četla

studia. „A pak bych si ráda zkusila praco-

myšlenky a z budoucnosti se vrací zpět do

vat v „normální“ firmě. Ale uvidím. Beru

minulosti. „Ta operace mi paradoxně asi

věci tak, jak přicházejí. Už na gymplu jsem

pomohla. Oko mě přestalo dráždit a irito-

si říkala: Jak jednou budu hledat práci,

vat a tím jsem asi začala něco vyzařovat.

když špatně vidím? A nakonec studuji,

Najednou mě všichni okolo chválili, jak mi

pracuji a ještě u toho stíhám sportovat,“

to sluší… Vnímám, že díky operaci se na

vyjmenovává Katka, která se našla mezi

svět zase usmívám. A tak si říkám, že to

dračími loděmi.

tak všechno asi mělo být…“
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Helena Šplíchalová

Vozík pro mě znamená svobodu

Scházíme se v parku na Kubánském

v Tamtamech holky říkaly, že mě budete

náměstí.

fotit, ještě jsem rychle letěla v pátek ke

„Můžeme se posadit třeba tamhle,“ uka-

kadeřníkovi.“

zuji na volnou lavičku ve stínu.

„No a koukám, že máte i parádní stíny!“

„Jak je libo. Kamkoli. Já už sedím,“ smě-

obdivuji dokonale namalované oči. Sama

je se devětatřicetiletá Helena Šplíchalo-

jsem dnes sáhla jen po řasence.

vá a jede k lavičce následovaná ročním

„Děkuji,“ začervená se. „Dala jsem si zá-

leonbergerem Tassym.

ležet. Ale dřív mi na to stačily dvě minu-

„Ještě fotku, co říkáte? Ať pak nezapo-

ty, dneska, než se namaluji, aniž bych si

menu…“

vypíchla oko nebo si něco udělala… Ne-

„Jasně. Jsem na vás připravená. Když mi

moc mi totiž postihla hlavně ruce…“

70

Vypadám hůř než pacienti!

Práce byla to jediné, co ji drželo nad vo-

Jako zdravotní sestra pracovala dlouhá

dou. „Jenže jak jsem si u praktika sedla

léta na dětském oddělení v Nemocnici Na

z osmdesáti procent na vozík, bylo mi takt-

Bulovce. A potom na Homolce. „Tam se

ně naznačeno, že když už vypadám hůř

zjistilo, že nejsem úplně zdravá, že to, že

než naši pacienti, měla bych jít jinam…

jsem párkrát skončila v bezvědomí, bude

A tak jsem si našla práci v administrativě.

něco vážnějšího. Musela jsem tak začít

Starala jsem se o vyúčtování několika kli-

krotit svou pracovní výkonnost.“

nik po republice.“

Začala tím, že si našla práci blíže domovu. Nejprve u alergologa v Dejvicích, poté

Hurá do sněhu

dostala nabídku k praktikovi kousek od

Tělo začalo čím dál více stávkovat, nohy

„kulaťáku“. „Otevíral si novou ordinaci a to

ani ruce pořádně neposlouchaly. „A v té

pro mě byla výzva. Mohla jsem mu ji celou

době jsem byla šťastná, že jsem si mohla

zařídit. A hlavně – celou podle sebe. Mohla

půjčit elektrický vozík, který pro mě najed-

jsem do ní promítnout, jak bych si předsta-

nou znamenal obrovskou svobodu. Třeba

vovala, že by mělo fungovat naše zdravot-

v zimě, když sněžilo, jsem se zabalila a

nictví. Třeba že když lidé přijdou, zaťukají;

nadšená jsem jezdila i se psy po Dejvicích

každý měl moje telefonní číslo… A hlavně

třeba hodinu. Ten pocit svobody, štěstí,

jsem razila zásadu – nic není problém.“

volnosti…“

Zatímco sama pacientům rozdávala ener-

V současné době Helena pár kroků ujde.

gii, jí samotné docházela. „Došlo to tak da-

„Na berle je to už však málo. Mám totiž

leko, že jsem třeba ochrnula na půlku těla,

více než nohy postižené ruce, takže bych

pak se to zlepšilo, ale nikdy se to nevráti-

se ani neměla jak opřít. Nefunguje mi

lo úplně do původního stavu. Pořád se to

ani jemná motorika. Nemůžu psát, stěží

opakovalo dokola a já věděla, že nakonec

se podepíšu. Všechno musím řešit přes

skončím na vozíku. Mám totiž něco jako

počítač.“

lupus – autoimunitní postižení, které je
nejblíže roztroušené skleróze. Já k tomu

Všude pozdě

mám ale postižení vnitřních orgánů. Zasa-

Helena zmiňuje, že je jí líto, že se na náš

ženy mám plíce, střeva, ledviny. Přidaly se

rozhovor dopravila o čtvrt hodiny poz-

i problémy s nervama a očima. Když byla

ději. Jen mávnu rukou. „Ale mě to vážně

ataka, posadila jsem se na vozík.“

mrzí,“ trvá si na svém. „Doteď se nemůžu
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srovnat s tím, že jezdím všude pozdě.

připravit na cestu bagetu. „Tu jsem nakonec

Myslím si, že to za určitý čas stihnu, ale je

ani nerozřízla. Zato se mi povedlo rozříz-

spousta věcí, které mi do toho vlezou. Tře-

nout si celý prst. A aby toho nebylo málo,

ba záchod. Moje střeva fungují, jak chtějí.

nůž přeťal cévu. Takže místo do Stromovky

Když tedy plánuji trasy, musím dopředu

jsem jela na šití do nemocnice. A takovéto

počítat i s tím, kde se třeba dostanu právě

karamboly jsou na denním pořádku. Když

na záchod.“

se pokouším o nějaké vaření, skoro pokaž-

Jak gestikuluje, všímám si ošklivého zra-

dé se mi něco stane. Buď mi spadne nůž a

nění na ruce. „To nic není. To jsem si ser-

zapíchne se mi do nohy, opařím se, ukrojím

vala ruku o roh linky… Teď mám zrovna

si kus něčeho, říznu se o konzervu…“

takové horší období, více padám. Před

Přesto svůj boj v kuchyni nevzdává. „Aby

Tassym jsem měla vycvičenou rotvajlerku,

se mi nic nedělo, nesměla bych nic dělat.

která mi dělala tzv. balančního psa. Moh-

A to já zkrátka nedokážu. Radši proto cho-

la jsem se o ni opřít, kdykoli jsem pada-

dím pravidelně každý týden do servisu,

la, a ona mě zadržela. Tassy to ale ještě

kde mě dají dohromady.“

neumí.“

Helena zahlédne můj překvapený výraz.

Kromě mnoha jiných léků bere Helena i

A proto se smíchem hned doplňuje: „Ser-

imunosupresiva – léky potlačující imunitu.

vis, to jsou moje rehabilitace. Dělám si

„Berou to například i lidé po transplanta-

z toho srandu, protože mi už nic jiného ne-

ci orgánů. Já mám ale ještě navíc vysoké

zbývá. Jednou týdně mi dají žebra zpátky,

dávky kortikoidů, z nich mám pak diabe-

udělají zázraky s páteří, kde mi už začínají

tes… Veškeré věci se mi tedy hojí strašně

srůstat obratle… Bez rehabilitační sestry

špatně. Tohle o ten roh byl vlastně jen ta-

by to už nešlo.“

kový malý ďublík, ale mně se to bude léčit
třeba dva měsíce,“ říká věcně a rukou si

Když tělo samo sebe ničí…

sjede k lýtku. Má na něm jednu modřinu

Co vlastně znamená, že má Helena auto-

vedle druhé. „No, to mám skoro všude,“

imunitní onemocnění? „Vysvětlím to napří-

krčí rameny.

klad na chřipce. Když ji člověk chytne, tělo
spustí imunitní reakci, a třeba za tři čtyři

Místo do Stromovky na operační sál

dny u normálního člověka přejde. Mně

Před časem se chystala s Tassym do Stro-

se ale ta imunitní reakce nezastaví. Tělo

movky. Napadlo ji, že by si ještě mohla

začne ničit vlastní orgány. Začne bojovat
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proti ledvinám, chytím zápal plic, ve stře-

Od čtyř do půlnoci

vech se mi udělá zánět… A lékaři se tak

V sedmnácti letech Helena přišla o ma-

jen dohadují, co odejde jako první…“

minku. Sen o medicíně se rozplynul. „Už

Během svého povídání zmíní několikrát

při zdrávce jsem pracovala, ale po odcho-

stres. Byl tedy on hlavním viníkem? „Urči-

du maminky jsem se musela začít ohánět

tě. Pomohla jsem tomu svým zběsilým ži-

ještě více. Pak se narodil syn, následně

votním tempem. A nejvíc mi pak problémy

exmanžel přestal fungovat a zjistil, že ro-

spustil porod.“

dinný život je na něj moc. Každý den jsem
tak vstávala ve čtyři hodiny a synovi, kte-

Dva měsíce na početí

rým měl různé alergie a problémy se stře-

Helena měla nucené těhotenství. „Mám

vy, jsem vařila na druhý den… Spát jsem

postiženou dělohu i vaječníky, zjistily mi

chodila kolem půlnoci. Jeden doktor se mě

endometriózu, krvácela jsem, praskaly mi

ptal, jak dlouho si myslím, že mohu takové

cysty. Měla jsem po jedné operaci a rok

tempo vydržet. No, moc dlouho to nebylo,“

nato mě čekala další. Lékaři mi proto do-

připouští.

poručili těhotenství. Na početí jsme měli

Ataky se opakují s železnou pravidelností.

s manželem pouhé dva měsíce.“

Vždycky před Vánoci. „I když se snažím

Zadařilo se. „A vtipné bylo, že přesně na

nestresovat, vždycky na Vánoce už je člo-

Apríla. Není tedy divu, že je synáček pěk-

věk po tom roce vyždímaný. Během minu-

ný kousek,“ směje se Helena. Najednou

lých svátků mi ochrnulo všechno, zůstala

zvážní. „Je to vymodlené dítě. Už doktor

nedotčená jen pusa. Řvala jsem bolestí,

u Apolináře mi tehdy řekl: ženská, běžte

nešlo to utlumit…“

do kostela a tam zapalte svíčku a děkujte
Bohu, že se to povedlo!“

Nemůžu zdobit stromeček

Opět se odmlčí. „Na druhou stranu… Syn

Když Helena vypráví o tom, jak jí syn po-

to po mně podědil. Takže kdybych to vě-

máhá každoročně zdobit stromeček, mísí

děla, asi bych si dítě nepořídila… Bojuje

se v jejích slovech statečnost s velkou

s tím už od puberty a trošku mě za to ne-

bolestí. „Skvěle se o mě postaral, ale je

návidí. Přitom vím, že není zlý. Ale ten

pro mě strašné, když já – celý život takový

pocit, že ho čeká vozík… Ale já věřím, že

akční člověk – pasivně sedím u stromeč-

medicína pokročí a vymyslí něco, co u něj

ku a někdo za mě zdobí. Je pro mě těž-

bude fungovat!“

ké i to, že se syn přestěhoval k tatínkovi.
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Psychologové tvrdí, že mě má hrozně rád,

o práci nezavadila. Hlásila jsem se do

ale že se nesmířil s tím, že je velká prav-

různých nadací na pozice, kde bych na

děpodobnost, že kdykoli mohu umřít. Můj

telefonní lince řešila problémy handica-

čas je omezený.“

povaných. Pokaždé mi odepsali, že buď

Následuje dlouhé ticho. Tassy jako by vy-

na to nemám vzdělání, nebo že mají lepší

cítil, že ho panička právě teď potřebuje.

adepty. Z tohoto přístupu jsem byla hod-

Zatímco ještě před chvílí v parku škádlil

ně zklamaná. Handicapovaná zdravotní

jezevčíka, nyní jako správný ochránce leží

sestra? To nestačilo. Nepozvali mě na

u jejích nohou. „Zvířata miluji celý život,“

jediný pohovor…“

hladí Tassyho něžně po zádech. „Dodávají
mi energii. A asi si u nich kompenzuji to,

Ze života

že už nejsem zdravotní sestra. Když se

Na konci roku přišel zlom. Odpověděla na

nemohu starat o lidi, tak pomáhám aspoň

inzerát Tamtamů na pozici koordinátorky

zvířatům…“

úklidů. „Konkurz dopadl dobře, ale shodly
jsme se s paní šéfovou, že jsem hodně

Potřebuji řešit jiné lidi. Ne sebe

temperamentní a trošku hrr a můj živější

Potom, co přišla o práci u praktického lé-

styl komunikace by možná uklízečkám ne-

kaře, pracovala dva roky v administrativě.

sedl. Dohodly jsme se proto, že v sester-

Práci mohla vykonávat převážně z domo-

ské organizaci Tamtamů, v OZP Akademii,

va, ale… Ideální rozhodně nebyla. „Bylo

absolvuji kurz Lektor dalšího vzdělávání.

to hodně psychicky náročné, navíc jsme

A díky tomu učím chůvy v kurzu první

měli velmi přísného šéfa, kterému se ne-

pomoci a v dalším kurzu zase školím,

šlo zavděčit. A co je možná nejdůležitější

jak komunikovat s lidmi s tělesným posti-

– chyběl mi kontakt s lidmi. Narodila jsem

žením. Už tři přednášky jsem měla i na

se jako zdravotní sestra, potřebuji od lidí

pražském magistrátu.“

zpětnou vazbu, potřebuji řešit jiné lidi. Ne

Helena školila úředníky, jak se mají cho-

sebe.“

vat k tělesně postiženým. „Udělala jsem

Z práce proto odešla. A hledala si jinou,

si to po svém, opravdu hodně ze života.

která by ji znovu naplňovala. „Naivně

A zpětná vazba? Naprosto úžasná. Úřed-

jsem si myslela, že když člověk chce pra-

níci za mnou na konci chodili a říkali, že

covat, místo si hned najde. Od července

to bylo skvělé. Takové pochvaly člověka

do prosince loňského roku jsem však

psychicky hodně zvednou!“

74

Jak o sebe člověk přestane pečovat…
Není to ale jen samotné školení, které

Na chvíli se zamyslí. „No, zdravotně vy-

Heleně dokáže vytvořit úsměv na tváři.

hlídky nemám moc dobré,“ zasměje se.

„Neméně důležité je pro mě i to, co tomu

V tom jednom úsměvu najdete všechno.

předchází. Jakmile jdu do práce, snažím

Smutek, bolest, strach. Ale kromě toho i

se hezky obléknout, namalovat… Jak já

odhodlání. Chuť nevzdat to. „Na druhou

říkám – udělat ze sebe člověka. Protože

stranu – konečně můžu chodit do práce se

se dá strašně rychle spadnout k tomu, že

psem. To jsem vždycky chtěla!“

o sebe člověk přestane pečovat…“
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