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téma čísla
Umění být sám 
(se) sebou
Co je to za zvláštní téma čísla? A proč je „se“ 
v závorce? Leckdo se bude ptát. V tomto RS 
Kompasu jsou dvě spíše vážná, ale věříme, 
že užitečná témata. Umění být sám se sebou 
spočívá například ve schopnosti najít sílu žít 
život po svém, když nás kvůli nemoci opus-
tí blízcí lidé. Povídali jsme si o tom se dvě-
ma ženami, které to dokázaly. Ne okamžitě  
a lehce, ale spíš krok za krokem. Úvodní roz-
hovor s viceprezidentkou Unie Roska ČR Na-
ďou Novákovou je dobrým příkladem, že RS 
může člověka naučit umění být sám sebou. 
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Dítě a já

Naďa Nováková je předsedkyní regionální organizace Roska Ostrava, koordinátorkou MS Centra 
Ostrava a viceprezidentkou Unie Roska ČR. I jí změnila roztroušená skleróza život od základů. 
Když se jí ale zeptáte, co jí RS vzala a co dala, pro to, co vzala, hledá těžko slova. A co jí dala? Díky 
nemoci v sobě objevila přirozený talent manažerky. Dnes shání peníze a úspěšně organizuje akce 
pro více než sto lidí. A hlavně je duší komunity, ve které se lidé inspirují a jsou si oporou v těžkých 
okamžicích. Na jejím příběhu je vidět, že nemoc může člověku ukázat, v čem je dobrý, a v širším 
kontextu napovídá, jak si lidé mohou pomáhat, když je v životě ouvej. Zkrátka zrcadlí obě části té-
matu tohoto čísla: Umění být sám sebou i umění být sám se sebou.
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Jak se změnil váš život, když jste se do-
zvěděla, že máte RS?
Pracovala jsem ve výrobním závodě, kde 
jsem dělala v elektroúdržbě přípravné 
práce při navíjení motorů. Po první ata-
ce se vše vrátilo téměř do normálu. Ale 
pak jsem přestávala kolegyním stačit. Je 
to práce náročná na zručnost a najednou  
mi šla pomaleji. Abychom zvládly úkol, 
kolegyně dělaly některé věci za mě  
a já se styděla, že jim nestačím. Poz-
ději jsem přešla na zkrácený úvazek  

a nakonec jsem podnik opustila – po více 
než dvaceti letech.

Je-li člověk zvyklý pracovat a najednou 
se ocitne doma, určitě to není lehká si-
tuace 
Není. Hned jsem si chtěla najít práci, ale 
přes veškerou snahu laskavé úřednice na 
pracovním úřadě, pro mě nic neměli. Se-
děla jsem doma a samozřejmě mi hlavou 
šly myšlenky… co na to manžel… celá ro-
dina, dcery byly ještě malé, život před se-

bou… říkala jsem si, že to nemůžu dopus-
tit, abych teď ochrnula. To byl pro mě asi 
klíčový impuls, abych začala něco dělat. 
Musím ale říci, že nemoc naši rodinu spíše 
stmelila. Manžel je mi velkou oporou.

Už z předchozích rozhovorů mám pocit, 
že člověk, když onemocní, hledá nějaký 
nový postoj – k sobě, k životu, ke světu. 
Bylo něco, co vás hodně ovlivnilo nebo 
nastartovalo?
Nejdříve jsem začala navštěvovat sdruže-

O STO TŘICET LIDÍ VĚTŠÍ RODINA



ní Roska. Chodila jsem na cvičení, jezdila 
na rekondice, poznala nové lidi, se kterými 
jsem si rozuměla. Nejvíc mě ale ovlivnil ná-
hodně vyslechnutý pořad v rádiu, kde byla 
hostem Jana Liberdová. To je gymnastka, kte-
rá také onemocněla roztroušenou sklerózou. 
Kariéra vrcholové sportovkyně ji naučila ne-
vzdávat se, a RS tedy brala jako další výzvu. 
V pořadu mluvila o cvičení, které jí pomáhá 
překonávat úskalí nemoci, a také o svém po-
zitivním přístupu k životu. Napsala o tom  
i knihu. Tehdy jsem jí napsala dopis a její 
odpověď je pro mě dodnes inspirací. Mimo 
jiné se v něm píše:
Zkuste se nezaměřovat na to, co jste nemocí 
ztratila – ta ztráta nemusí být vůbec defini-
tivní. Každé ráno si naopak uvědomujte, co 
všechno máte. Hodný manžel, dvě zdravé 
děti, možnost cvičit, zdravě jíst, číst – tedy 
vzdělávat se, vidíte, slyšíte atd. Toho, co 
máte a za co byste měla být vděčná, je ne-
poměrně více než toho, o co jste přišla. Víte, 
člověk by měl být pořád vděčný. Stačí mít 
otevřené oči a dívat se kolem sebe. Ty nej-
prostší věci, které jsou zadarmo, jsou tak 
nenápadné, že je přehlížíme. Také proto, že 
jsou zadarmo. Umět je objevovat, být za ně 
vděčný, vás dovede k určité pokoře k životu.

V té době jste se začala ve sdružení Roska 
více angažovat? Co vás na té práci nejvíce 
baví?
Stalo se to tak nějak přirozeně. Více a více 
jsem se zapojovala do akcí, až jsem byla zvo-
lena předsedkyní. Mne na tom baví to zaři-
zování. Třeba nyní asi pojedeme do Prahy na 
muzikál Aida. Když jsem to poprvé navrh-
la… …tak se jim očička rozzářily… jé – my 

pojedeme do Prahy… a na Aidu s Lucií Bí-
lou! Nebo jsme udělali výstup na Lysou horu. 
Mrholilo, foukalo, ale stejně jsme se tam do-
stali. Představte si, že s námi šli i naši neu-
rologové. Takové kapacity ve svém oboru, 
paní doktorka Zapletalová, vedoucí MS Cen-
tra Neurologické kliniky FNO, a pan doktor 
Hradílek. Dělali doprovodný tým skupině 
odvážných roskařů, kteří pomocí trekových 
holí vystoupali na vrchol Lysé hory. Mys-
lím, že si lékaři ani neuvědomili, jakou nám 
tím udělali radost. Byli jsme také na exkurzi  
v přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně, vy-
jeli jsme na Pustevny, navštívili Olomouc, 
Zlín, zoo Lešná… a moře dalších akcí.
Během roku pravidelně chodíme cvičit, pla-
vat, jezdíme na koni, zkrátka snažíme se dě-
lat vše, co tělu a duši prospívá.

Pro fungování sdružení Roska je asi důle-
žitá podpora ze strany lékařů...
Ano, a já jsem za to našim lékařům moc 
vděčná. Když potřebujeme vyřešit něja-
ký problém, jsou nám nápomocni. Chodí 
nám dělat přednášky. Dneska zrovna jsme 
se od psychologa Petra Niliuse dozvěděli, 
jak trénovat mozek, a doktorka Zapletalová 
s doktorem Hradílkem nás také vzdělávají 
na našich seminářích a přednáškách. Jsou 
ochotni svým jménem zaštítit naše akce, což 
projektům sdružení dává ještě větší důvěry-
hodnost. To nám také hodně pomáhá. Díky 
těmto dobrým vztahům funguje výborně 
i spolupráce Rosky Ostrava s MS Centrem 
Neurologické kliniky FNO. Je tady dobrá 
komunikace všech lékařů z různých oborů, 
kteří nás léčí. Bez jejich pomoci by to zkrát-
ka nešlo.

Když lidé onemocní RS, někdy se stává, 
že rodina tuto krizi nezvládne a člově-
ka opustí. Může organizace Roska být  
i v těchto chvílích lidem oporou?
Kdo nemá zázemí, ten si tady může najít 
nový kruh lidí. Máme spoustu programů, 
do kterých se může zapojit. Vím, že někteří 
naši lidé se scházejí i mimo aktivity Rosky 
a navazují nové vazby. Jsme samozřejmě 
v úzkém kontaktu s psychologem a dalšími 
lékaři. Když je problém, pomůžeme každé-
ho nasměrovat. Nemusí na to být sám. Ale 
je to také o přístupu každého člověka k ži-
votu. Někomu můžete nabízet celou škálu 
možností, ale on není připraven je přijmout. 
Pak je lepší mu dát čas – až bude chtít, tak 
se zapojí.

Vy nejen organizujete, ale sháníte na pro-
jekty i peníze. Je to pro vás těžké?
Je to pro mě moc těžké. Vždy se k tomu dlou-
ho duševně odhodlávám a zvažuji, zda třeba 
ty peníze, o které žádám, skutečně potře-
bujeme – a jak vysokou částku. Protože by 
třeba mohly pomoci někde jinde a někomu 
jinému. Samozřejmě jsem moc vděčná všem, 
kteří nás podporují, protože bez nich by to 
nešlo.

To je hodně práce, býváte z toho unavená?
Jednou jsem se ptala své neuroložky, jak 
mám poznat, zda jsem unavená nebo se mi 
pouze nechce. Tehdy mi odpověděla, že to 
je individuální. Po výstupu na Lysou horu 
jsem jí odtamtud poslala SMS pozdrav. Od-
pověděla mi: A teď bude následovat přiroze-
ná únava. Samozřejmě u RS si musíte dávat 
větší pozor, jak se tělo cítí, a jednat podle 
toho. I mně se někdy jenom nechce, a řeknu 
si – musíš. A hlavně mám kolem sebe tým ši-
kovných lidí, kteří mi ze všech sil pomáhají. 

Co je podle vás nejdůležitější, aby Roska 
dobře fungovala? 
Být trochu blázen a obklopit se stejnými nad-
šenci. Bez nich bych to nezvládla.

Vrátím-li se na začátek našeho rozhovoru: 
Je něco, co vám nemoc vzala?
Nedá se říci, že by vzala. Spíš mi život zjed-
nodušila a neustále se učím být tvořivá. 
Když tělo neposlouchá a něco nejde stan-
dardním způsobem, vymyslím si, jak to 
udělat, aby to šlo. Učím se zvažovat, co je 
pro mě důležité a co ne. Například dříve, 
když nebyla vzorně uklizená domácnost, 
měla jsem pocit, že se svět zboří. Nezboří…
Jde o maličkosti každodenního života. Ne-
lze tedy říci, že něco vzala – spíš se učím 
dělat věci jinak a s nápadem. 

Co vám nemoc naopak dala?
O sto třicet lidí větší rodinu a práci, která 
mě moc baví.

Šárka Pražáková
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REKONDICE NAŽIVO

Protože zkušenosti jsou k nezaplacení, poprosili jsme N. Novákovou o návod, jak 
si užít rekondici. Rekondice byla v hotelu Kahan v Horní Bečvě a z jejího programu 
sami posuďte, jak pěkně jim tam bylo. Možná zde leckdo najde inspiraci.

Program rekondice:
Ranní rozcvička byla díky pěknému počasí venku před hotelem nebo na terase ho-
telu. Po snídani následovaly léčebné rehabilitace. Ostatní účastníci měli skupinové 
cvičení s Lídou, a to bylo v prostorné tělocvičně. Po obědě a odpočinku byl individuál-
ní rekondiční program, skupinka roskařů si vyzkoušela chůzi pomocí trekových holí, 
trénovali nácvik chůze v terénu, jiní využili možnosti plavání v bazénu nebo v nedale-
ké přehradě. Okolní terén byl členitý, a tak se trénoval nácvik chůze nejen po rovině, 
ale do kopce i z kopce. Na besedu s účastníky rekondice přijeli odpoledne v úterý 
lékaři MS centra MUDr. O. Zapletalová a MUDr. P. Hradílek, pak jsme měli přednášku  
o procvičování paměti s psychologem P. Nilliusem. Další přednáška s praktickou 
ukázkou přístroje medolight byla dopoledne ve středu v klubovně hotelu. Uspořádali 
jsme také společenský večer, kde si všichni zúčastnění zatančili buď polku, valčík  
a tango, anebo na terapii tancem řádili na Kabáty. 
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SVOBODNÉHO DUCHA TĚLO NESPOUTÁ

Roztroušená skleróza se u Petry ohlásila brněním konečků prstů 
a přestávaly ji poslouchat nohy. Měsíce chodila po vyšetřeních, 
až konečně dorazila na neurologii. Lékaři jí řekli, že má zánět cen-
trálního nervového systému a bude chodit na infuze. Petra vzpo-
míná: „Tak jsem si řekla, no jo, občas zajdu na kapačky a bude po 
problému. Až od manžela jsem se dozvěděla, že mám roztroušenou 
sklerózu. Další informaci jsem dostala od kolegyně. Pověděla mi, 
že to měla její sestra – a umřela na to.“ To byl pro Petru šok. Ně-
kolik nocí probrečela. Naštěstí se tehdy dozvěděla o sdružení Roska 
a navštívila jejich akce. Přestože zde viděla lidi, kteří na tom byli 
fyzicky hůř než ona, z mnohých sálala obdivuhodná psychická po-
hoda. Hlavní složkou jejich přístupu k životu byl asi nadhled a hu-
mor. Byli živoucím důkazem, že svobodného ducha tělo nespoutá. 
To Petře pomohlo překonat první setkání s nemocí. Jak šel čas, RS  
o sobě přece jen dávala vědět. Petra začala při chůzi používat berle.  
V té době se z manžela, ředitele úspěšné společnosti, stal workoholik. 

ŽIVOT SE SKLÁDÁ Z MALIČKOSTÍ

Jednou na Nový rok manžel Petře oznámil: „Není to kvůli tvé nemo-
ci, ale já odcházím.“ Dnes Petra rozchod s manželem komentuje.: 
„My jsme se nakonec nerozešli ve zlém, i dnes spolu docela vy-
cházíme. Člověk časem odpustí, ale nezapomene.“ Období po tom-
to Novém roce bylo krušné. Stejně jako by to udělali mnozí z nás, 
chtěla se Petra schovat do kouta a nechat svět plynout. To ale nejde. 
Má dvě dcery. Jedna byla v pubertě a druhá téměř dospělá, život 
měly před sebou. Na Petru se valily každodenní úkoly, a k tomu si 
ještě pár akcí navíc sama naordinovala. Její podvědomí si asi říkalo, 
že je třeba tenhle nový život pročistit a srovnat. Proto vygruntovala 
celý byt. Pustila se i do generální rekonstrukce kuchyně. „No – ti 
chlapi jsou opravdu na něco dobří, zorganizovat tolik řemeslníků, 
aby všechno klapalo, to je fakt oříšek,“ komentuje to Petra. Souběž-
ně tu byla starost o dcery a domácnost. Navíc rozvod samozřejmě 

ovlivnil celou rodinu. Starší dcera se s ním dokázala smířit lépe 
a matce pomáhala. „Když jsem jeden čas nemohla jíst, stála u mě 
tak dlouho, až jsem něco snědla,“ vypráví Petra. Mladší dcera se  
s rozchodem rodičů srovnávala hůř. Dlouho nemohla otci odpustit 
a nechtěla s ním ani komunikovat. Petře trvalo dva roky, než dceru 
přesvědčila, aby s otcem začala mluvit. V takové chvíli se hodně 
lidí snaží z partnera udělat padoucha. Zdá se to výhodné. Proč to 
Petra neudělala? „Očerňování nikam nevede, nepřináší do života 
nic dobrého,“ vysvětluje Petra. 

ČLOVĚK NA TO NENÍ SÁM

Těžké období pomohl Petře překonat i její neurolog. V pravý čas 
zafungoval i jako psycholog. Petra patří spíše k lidem, kteří nema-
jí ve zvyku říkat si o pomoc. Nicméně lékař vycítil moment, kdy 
se potřebovala někomu svěřit. „Patřím spíš k lidem, kteří si věci 
řeší sami, ale tehdy mi moc pomohlo, že jsem mu to všechno řekla. 
Za to jsem mu vděčná,“ vzpomíná Petra. Dalším člověkem, který 
Petře nabídl pomoc, byla teta. Byla to zdánlivá maličkost. V prů-
měru každých čtrnáct dnů Petře zavolala a vyslechla, jak se má. I 
ona se stala takovou nenápadnou průvodkyní, s níž si Petra mohla 
třídit myšlenky a pocity. Velkou oporou byli pro Petru i přátelé ze 
sdružení Roska. Nedovolili jí, aby zůstávala doma, i když se jí nic  
a nikam nechtělo. A tak chodila nejen na akce Rosky, cvičit, na vý-
lety a rekondice, ale setkávala se s nimi i ve volném čase. Chodili 
společně tančit, za kulturou, navštěvovali se, a tak je to dodnes.  
A tak se poznenáhlu Petra naučila žít svůj nový život.
Když se s ní nyní setkáte, je příkladem člověka, kterému nic svo-
bodného ducha nespoutá. Její cesta k nové osobní síla vedla přes 
maličkosti, ale právě ty ji dovedly až do života, ve kterém je více 
sama sebou a žije život po svém. Mimochodem – když jsme se po 
našem povídání loučily, Petra se ke mně obrátila a povídá: „No, 
když jsem si to teď srovnala… když jsem si uvědomila, jak žiji… že 
ten chlap neodešel dřív!“

Šárka Pražáková

Tak ti děkuji za všechny ty roky, co jsme spolu byli. Aby tuhle větu žena dokázala říci v den rozvodu muži, který 
po 18 letech manželství odešel za jinou, na to musí mít velkou kuráž. Nejsou to slova zlomené oběti. Je to věta 
někoho, kdo se umí elegantně vyrovnávat se životem. Jak v sobě tuhle sílu Petra našla? Kdo by čekal v jejím 
příběhu okamžiky náhlého prozření, jako to vídáme ve filmu, bude zklamán. Petřina cesta se skládá z maličkostí. 
Ale ty nás často vyvedou z bludného kruhu.

NENÁPADNÉ HLEDÁNÍ SÍLY

„Není to kvůli tvé nemoci, 
             ale já odcházím.“

ilustrační foto



| Umění být sám se sebou | 5

Jak zvládnout změnu, kterou nemoc do partnerství přináší?
Každá novinka – změna, která do partnerského života přibude, 
vztah rozkolísá. Narození dítěte, jeho odchod z domova, stě-
hování, změna zaměstnání, nemoc. Některou novinu vítáme 
radostně, jinou méně, ale vždy to nějakou dobu trvá, než ji in-
tegrujeme. Takže je nutné nedělat ihned ukvapená rozhodnutí, 
nepanikařit, vědět, že je to proces, který chce svůj čas. Pokud 
tou novinkou ve vztahu je RS, platí to dvojnásob, protože stres 
jí rozhodně neprospívá. Obecně platí, že vztah, ve kterém bylo 
a je oběma partnerům dobře, takovouto návštěvnici sice ne-
vítá s nadšením, ale naučí se s ní žít a v podstatě pokračuje 
původním směrem. Jenže málokdy nemoc udeří ve chvíli nej-
větší pohody. A také doléhá na každého v páru jinak. Čerstvě 
diagnostikovaný člověk se zmítá v jiných pocitech než jeho 
zdravý partner. A už to začíná – zádrhel, který se může stát 
začátkem kráteru budoucí sopky. Bez porozumění není řešení. 
Pocitům je třeba dát čas a komunikaci. Pak je potřeba nemoci 
porozumět, seznámit se s ní, poznat ji – a to musí oba partneři. 
A teprve pak přistoupit k vyhodnocení situace, pocitů, postojů 
a možností. Každopádně je to záležitost na delší dobu a bez 
komunikace a tolerance se neobejde.

Co dělat, když nastane krize? Jakých oblastí ze zkušeností 
pacientů se může týkat?
Mluvíme o krizi v partnerském vztahu, nebo ve vývoji nemoci? 
Odpovídám otázkou proto, abychom si uvědomili, že každý 
vztah prochází pravidelnými krizemi. A tady se to komplikuje, 
protože těch křižovatek je více: já x partner, já x nemoc, part-
ner x nemoc, partneři x nová životní situace (těhotenství, na-
rození dítěte, stěhování, nevěra, ztráta zaměstnání, problémy  
s dospívajícími dětmi, péče o rodiče atp.). Zkušenosti pacientů 
jsou tak pestré, jak pestrý je život sám. Někdy se jim podaří 
krizí projít dokonce posíleni, jindy síly nestačí. V tom případě 
je dobré umět si říci o pomoc – rodině, přátelům, odborníkům.

Co dělat, když partner situaci neustojí a vztah se rozpadne? 
Kdy vyhledat odbornou pomoc?
Bohužel i bohudík některé vztahy skončí. Pokud bohužel, opět 
je tu stres, který nemoci neprospívá. A to je chvíle, kdy není 
od věci mít se rád a pořídit si pomoc. Ale i v opačném případě 
je dobré mít se o někoho opřít v nové životní situaci. Rozpad 
vztahu je vždy bolestivá událost.

Jak se učit umění být sám se sebou?
Tak na tohle se zeptejte raději dalajlamy a odpověď mi prosím 
pošlete! Čekám na ni už padesát let. Ale odpověď je asi ta, že 
cesta je cíl! Důležité je nerezignovat a stále jít svou cestou, 
hledat, sbírat, vytrvat, zkoušet, rozvíjet, obhospodařovat, od-
hazovat. A mít na paměti, že to, co je ve vztahu moje já a co je 
pro mé já dobře, poznáme srdcem.

Jak se nově podívat na život a posílit jeho kvalitu?
Hlavně ten život vidět. RS je jen jedna součást člověka a vzta-
hu. Jedna z mnoha. Neznám nikoho, komu by krizová událost 
(nemoc, rozpad vztahu atp.) nepřeházela žebříček hodnot. Je 
dobré si všimnout, že ten žebříček má mnoho míst, na kterých 
můžu stát. Ta je třeba rozvíjet a ta, na kterých to nejde, třeba  
i oplakat, ale opustit.

Kde hledat nové lidi?
Nejdřív je možná dobré rozhlédnout se po těch starých.  
Rodina, přátelé, kamarádi, kolegové, známí. Nová situace 
může nově rozdat karty, a je škoda si nevšimnout, že nám ně-
kdo podává ruku. Pak samozřejmě – svět je přeplněný lidmi! 
Napadá mě psychoterapeutická skupina a skupinové rehabili-
tační cvičení, zájmové kroužky, kluby atd.

Kde se inspirovat?
Všude. Svět je plný informací, takže stačí mít oči a uši ote-
vřené. Inspirovat se znamená potkat se s informací, která mě  
zaujme. Takže komunikace, komunikace a zase ta komunika-
ce. Knihy, internet, čekárna v MS centru, časopisy… ale hlav-
ně – lidi.

Dnešní číslo časopisu je zaměřeno i na umění být sám se sebou. Tedy na to, jak zvládnout změnu, kterou 
nemoc do partnerství přináší. A jak ustát situaci, když nás kvůli nemoci opouštějí blízcí lidé. Na naše otázky 
odpovídala psychoterapeutka R. Schubertová.

JAK ZVLÁDNOUT ZMĚNU

Je mnoho způsobů, jak zvládnout těžké situace. Nic-
méně sychravý podzim k dobré náladě nepřispívá. 
A tak se nabízela i otázka pro R. Schubertovou, co 
dělá, když přijdou podzimní deště.

Stylem pokus omyl si můžeme v průběhu několika let každý 
vypracovat svou vlastní záchrannou síť, která alespoň trochu 
funguje. Nicméně lehké podzimní nostalgii se asi nevyhne ni-
kdo, kdo není vyloženě milovníkem krátkého deštivého dne.

Já si rok co rok říkám: Nebude to trvat věčně 

– za mraky JE slunce.

Vyndám krásnou čajovou konvici, nakoupím sypané čaje roz-

todivných názvů, zabalím se do sytě oranžové deky a medituji 

pohledem na oheň v krbu a říkám si, že odpočinek je přece 

také zdravý.

Poslouchám hudbu, čtu knihy a pouštím si filmy, na které  

v létě nebyl čas.

Peču buchty a zvu na ně přátele.

Přemluvím se k procházce, protože když to není nadlouho, 

musím uznat, že to má něco do sebe.

Těším se na jaro!
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O své nemoci se Marcela dozvěděla rychle. 
Začal se jí zhoršovat zrak, a protože lékař na 
očním oddělení nic nenašel, poslal ji na neu-
rologii. Než se dostala od jednoho doktora  
k druhému, už téměř nechodila. Na neurolo-
gii ji vyšetřili, do měsíce jí sdělili diagnózu  
a nasadili potřebné léky. Zdravotní stav Mar-
cely se zlepšil, a tak ji z nemocnice propus-
tili. Teprve doma si naplno uvědomila, co se 
děje. Marcela vypravuje: „Přišla jsem domů  
a celé tělo se mi neovladatelně roztřáslo. Vrá-
tila jsem se opět do nemocnice. Přes neuro-
logii jsem se dostala na psychiatrii, kde mi 
lékařka vysvětlila, že mozek je neprobádaná 
krajina reagující po svém, a dala mi léky, po 
kterých se třas zastavil.“ Tato příhoda jako 
by symbolicky vyjadřovala strach, šok a otřá-
sání života v základech, které díky nástupu 
nemoci Marcela zcela pochopitelně proží-
vala. Následovaly černé dny plné smutku a 
pocitu prázdnoty. Manžel odešel k milence. 
Jednou, když Marcela opět seděla zhrouce-
ná v slzách v kuchyni, aby ji děti neviděly, 
přistihl ji zde její desetiletý syn. Když se 

zeptal: co je ti, maminko, odpověděla, že ji 
bolí zuby. Syn řekl, neboj, to bude dobrý,  
a Marcela si uvědomila, že takhle nechce 
dál pokračovat. „Řekla jsem si: já se nedám. 
Děti mě potřebují, jsem silná, tvrdohlavá a já 
se z toho dostanu,“ vzpomíná Marcela. Tato 
volba nevzdat se byla asi klíčovým okamži-
kem pro cestu zpět. Samozřejmě vyhledala  
i odbornou pomoc a pomáhaly jí i léky. Nic-
méně odborník může napovědět cestu, pře-
depsat léky na překonání nejhoršího období, 
ale práci na sobě musí vykonat každý sám.  
A tak si Marcela našla nové zaměstnání, kde 
poznala jiné lidi. Začala chodit plavat a cvičit 
a také se plně soustředila na starost o syny. 
Začala více navštěvovat své rodiče. To vše jí 
pomáhalo, aby neupínala pozornost pouze ke 
své nemoci. Překonala také obvyklé předsud-
ky, co žena smí a nesmí, a navštívila i místní 
restauraci, aby poznala své sousedy. Dokon-
ce ji chlapi přibrali do mariáše. Dnes Marcela  
s úsměvem líčí: „Ženská – a hraje mariáš, 
divili se. Když jsem je občas obehrála, divit 
se přestali.“ Během setkávání s lidmi potkala  

i jednu členku sdružení Roska. Začala Rosku 
navštěvovat a okruh lidí se jí opět rozrostl. 
Průvodci na této cestě jí ovšem nebyli pouze 
lidé, ale i pes jménem Sisi, jako ta královna. 
Čivavu Sisi potkala v zelenině. „To jsem si 
šla jednou na výletě s Roskou koupit do zele-
niny jablka a místo toho jsem si přinesla dvě 
štěňata. Jedno jsem dala mámě a Sisi je se 
mnou dodnes. To je mé nejlepší antidepresi-
vum,“ říká Marcela. 
Právě přes tyto malé kroky, které ale chtějí 
někdy velkou odvahu, se Marcela z uzlíčku 
nervů stala sebevědomou ženou, která opět 
umí žít vlastní život. Dnes je oporou svým 
přátelům, cestuje a potkává spoustu nových 
lidí, které by se jí možná dříve potkat nepo-
dařilo. Zjistila, kolik v sobě má síly. Když se 
nedávno potkala se svým manželem, opět ji 
začal zvát na rande. „Říká, že jsem nejlepší 
ženská v jeho životě,“ uzavírá Marcela.
Jeden citát s nadsázkou říká: „Sám sebe ni-
kdo za tkaničky od bot nezvedne.“ Marcele 
se to myslím podařilo.

Šárka Pražáková

1) OSAMĚLÝ RODIČ
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Za osamělého rodiče/zaměstnance se pro účely zákona považu-
je zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije  
s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého 
zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manžel/ka je ve výko-
nu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku 
nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo je nezvěstná a bylo za-
hájeno řízení o prohlášení nezvěstné manželky/manžela za mrtvou, 
a tento zaměstnanec nežije s družkou/druhem.
2) SYSTÉM DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Přestože systém dávek SSP nedisponuje žádnými speciálními 
dávkami pro rodiče samoživitele, představuje ucelený systém po-
moci, který je určen převážně rodinám s nezaopatřenými dětmi. 
Stát se jimi podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základ-
ní osobní potřeby dětí a rodin. Žádosti o poskytování dávek SSP 
vyřizují kontaktní pracoviště příslušných úřadů práce dle místa 
trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Od-
volacím místem proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou, která je poskyto-
vána rodinám s nezaopatřenými dětmi za účelem pokrytí nákladů 

spojených s jejich výchovou a výživou. Nárok na tento typ pří-
spěvku má nezaopatřené dítě do 26 let věku, které žije v rodině  
s rozhodným příjmem (tj. celkovým příjmem domácnosti) nižším 
než 2,4 násobek životního minima rodiny. Přídavek je vyplácen 
ve třech kategoriích v závislosti na věku dítěte: do 6 let 500 Kč; 
6-15 let 610 Kč; 15-26 let 700, Kč.
Porodné představuje jednorázovou dávku, kterou se rodině s příjmy 
nižšími než 2,4 násobek životního minima rodiny přispívá na nákla-
dy související s narozením prvního dítěte. Porodné náleží ženě, která 
porodila své první živé dítě nebo děti. Výše porodného činí 13 000 Kč 
na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným 
dítětem další živě narozené dítě nebo děti (vícečetný porod), činí 
výše porodného 19 500 Kč. 
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám 
či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá 
testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Nárok má 
vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému po-
bytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí 
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů ro-
diny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené 
zákonem.

Když Marcela onemocněla, rozpadl se jí život. Propadla do deprese, manžel si našel milenku, život jí nedával smysl. 
Protože ale měla dva syny, uvědomila si, že i kvůli nim musí zabojovat. To se lehko řekne, a hůř udělá. Stejně jako 
Petra, z jiného příběhu tohoto čísla, i ona pozvolna, krok za krokem, hledala cestu ven. Ven z deprese, ven do nového 
života. Dnes dodává psychickou sílu svým přátelům, pomáhá jim zvládnout jejich problémy a bývalý manžel se k ní 
vrací. O svém životě říká, že je nyní lepší. Jejím krédem je: Žij každý den naplno, jako by byl tvůj poslední.

Odejede-li partner, stává se, že se nemocný člověk musí postarat nejen o sebe, ale i o děti. Proto jsme sociální pra-
covníky L. Valouchovou a A. Lišku požádali o mapu zdrojů, které jsou těmto rodičům samoživitelům k dispozici.

JÁ SE NEDÁM

ZÁKLADNÍ RADY PRO RODIČE SAMOŽIVITELE

Více základních rad na www.rskompas.
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Říká se, že duše a tělo jedno jsou. Do jaké míry se tělo a psychika 
ovlivňují? Je to pravda, nebo mýtus?
MUDr. Zapletalová:
To není mýtus. To je určitě pravda. Nervový, hormonální a imunitní 
systém v lidském těle jsou úzce provázané a vzájemně se ovlivňují. 
Při onemocnění roztroušenou sklerózou dochází k poruše imunity, 
objeví se první fyzické příznaky, a pak záleží na tom, jak pacient za-
reaguje. 
Je to situace, kdy je člověk rozrušený, překvapený a nešťastný, 
nic o nemoci neví nebo se dozví pouze to špatné, bojí se, je bez-
radný. Psychický stres zhoršuje celkový stav pacienta, prohlu-
buje pocit nemoci, dokonce dokáže vyvolat další progresi neuro-
logických potíží. Tady je velmi důležitý psychologický přístup. 
Pochopit nemocného, povzbudit, trpělivě vysvětlit podrobnosti 
nemoci a citlivě převést přes první období choroby. Je důleži-
té získat pacienta k aktivní spolupráci. Tím se podpoří efekt léčby  
a stabilizuje imunitní systém. 
PhDr. Nilius:
Psychické napětí může být i spouštěčem nemoci. Když lidé přijdou 
ke mně na vyšetření, ptám se, co se v jejich životě odehrávalo před 
první atakou. Často mi pacienti odpovídají, že zažívali psychické na-
pětí nebo výrazný psychický tlak, který ale neměl přímou souvislost 
s neurologickým onemocněním samým. Nicméně tento stres a sníže-
ná schopnost mu čelit mohl jejich autoimunitní systém oslabit.
MUDr. Zapletalová:
Ano, stres může být spouštěčem nemoci, která už v těle dřímá. Na-
příklad se ke mně dostala pacientka, která byla úspěšnou bankovní 
úřednicí. Když ji po 25 letech z banky propustili a přidaly se k tomu 
ještě neshody v manželství, přišla první ataka.

Předpokládám, že by zde měla fungovat úzká spolupráce mezi 
psychologem a neurologem. Co vše tedy pro pacienta můžete udě-
lat? 
PhDr. Nilius:
Psychologické vyšetření může napomoci s diagnostikou a zpřes-
něním aktuálního zdravotního stavu. Při vyšetření sledujeme, jak 
člověku fungují kognitivní funkce mozku, což jsou všechny myš-
lenkové procesy, které člověku umožňují rozpoznávat, pamatovat 
si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám pro-
středí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení  
a porozumění informacím. Ale nejen to, díváme se i na psychické 
procesy, podle nichž člověk poznává svět a vnímá sám sebe. Věnu-
jeme tedy například pozornost změnám, které se týkají schopnosti 
člověka zvládat své emoce a stresující situace.
Právě schopnost vyrovnat se s velkou psychickou zátěží může RS 
vážně narušit, a pro mnohé pacienty je pak velmi obtížné zvládat 
nové životní situace.
MUDr. Zapletalová:
První reakcí nového pacienta je přirozeně šok. Lékař musí mít tr-
pělivost a pacientovi opakovaně vysvětlovat podstatu nemo-
ci. Je přirozené, že v prvních dnech víc než polovinu informa-
cí nevnímá. Pak se začne ptát, hledá, co se píše na internetu,  
a často si z toho vytáhne to nejhorší. Mým úkolem je dát tomuto 
pacientovi nějakou vizi a jasnou představu o léčbě. Některým lidem 
pomáhají v prvních dnech i antidepresiva. Přijde i zlost, pocit zkla-
mání otázka, proč zrovna já, a nemocný se zlobí na lékaře a celý svět. 
I to musí doktor zvládnout.

PhDr. Nilius:
Ta zloba je přirozená součást zdravého fungování člověka, a to 
proto, aby se organismus nerozpadl a byla zachována alespoň 
nějaká míra fungování. Pacient potřebuje vstřebávat informa-
ce po menších dávkách. I ten proces popření, naštvání, zloba  
a další fáze je to, co nás udržuje vcelku. Říkáme tomu funkční obran-
né mechanismy. 

Paní doktorko, vy jste říkala, že je třeba dát pacientům jasnou 
vizi a představu o léčbě. S příchodem nových moderních léků je 
to asi lehčí...
MUDr. Zapletalová:
Došlo k velkému posunu v léčbě. Říkám lidem: Máte štěstí, kdybyste 
onemocněli před dvaceti lety, tak jsme byli téměř bezmocní, nyní 
máte naději. Lidé se mě často ptají: Musím skončit s prací? Musím 
skončit se sportem? Musím držet dietu? Co mám dělat? Říkám: Ne-
musíte. Dělejte to, co jste dělali doposud, jen podle zdravotního sta-
vu upravte míru zátěže. Například když někdo jezdil 50 kilometrů na 
kole, tak nyní třeba pojede jen 30 kilometrů, ale v žádném případě 
by neměl se sportem přestat. A totéž se týká i dalších rovin života. 
Říkám lidem, že záleží nejen na nás, ale především na vás, jak se  
s tím vyrovnáte, protože čím lépe se vám to povede, tím více prospě-
jete svému zdraví. Často se na mě obracejí rodiče dětí, ptají se, co děti 
mohou a co ne. Odpovídám, že mohou žít jako zdraví vrstevníci, ale 
je třeba snížit jim zátěž na střední míru – žít intenzivně, ale s rozu-
mem. Vše, na co stačí. 

Vyrovnání se s diagnózou je určitě pro pacienty těžké. Pane dokto-
re, jak je tím můžete provést?
PhDr. Nilius:
Především je to o partnerství mezi námi. Mohu se pokusit pomoci 
člověku projít procesem vedoucím k přijmutí této velké změny. Ob-
vykle nejdříve přijde šok, pak se může objevit strach, popření, agrese, 
deprese, ale má-li pacient sílu, můžeme dojít až ke konstruktivnímu 
smíření a fungování i s nemocí. Vzpomínám si na pacienta, který má 
roztroušenou sklerózu dlouhodobě, umí s ní relativně žít, nicméně 
těmito fázemi si v počátku nemoci neprošel. Když jsme tento proces 
společně prošli, začal hledat ve svém životě nové možnosti a per-
spektivy.

Dal by se popsat za sebou sled kroků, které lidem pomáhají se  
s tím vyrovnat? Navíc se stává, že kromě nemoci musí pacienti 
řešit i rozpad vztahu se svými blízkými, kteří příchod nemoci ne-
zvládnou, což je těžké unést.
PhDr. Nilius:
Má úloha by asi neměla být ve smyslu poskytování útěchy, popř. 
návodu, co se má dělat. Ale spíše zmobilizovat vlastní síly člověka  
k tomu, aby se zorientoval v nové situaci, a vést ho k dalšímu kroku. 
Snažím se tuto pomoc směrovat k uvědomění si nejbližších kroků, 
pojmenovat momentální situaci a pak se dále zorientovat. Cílem 
není vytvořit přesný plán a sérii nejbližších kroků, ale soustře-
dit se na jednu konkrétní věc, kterou lze udělat a uskutečnit. Stra-
tegie nejbližšího kroku může být velmi nápomocná, ať se jedná  
o zvládání nemoci samé nebo bortící se vztahy s blízkými lidmi. Pro 
nalezení konstruktivního řešení bývá i dobré – byť bolestné – přiznat 
si, že část mého dosavadního života je v háji.

... pokračování rozhovoru na straně 8

S neuroložkou MUDr. Olgou Zapletalovou a s psychologem PhDr. Petrem Niliusem jsme si povídali nejen o těle, 
nemoci a léčení, ale i o něčem, co je nezměřitelné, neuchopitelné, vědou nezdokumentované a spoustu lidí 
povznáší i trápí. Tedy o duši. Ale také o tom, jak totální rozpad našeho života, ať už je to jakákoliv krize, může 
být paradoxně i novým začátkem.

ROZMLOUVÁNÍ O DUŠI A TĚLE

ZÁKLADNÍ RADY PRO RODIČE SAMOŽIVITELE
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... pokračování rozhovoru ze strany 7

Pak se společně s pacientem podíváme na to, co mu fungu-
je. Jaké má vztahy v celé rodině, uvědomí si, kde má přátele  
a další blízké vztahy, jak to vypadá s jeho prací a jaké má ko-
níčky. Zkrátka co může využívat na dobití energie. Když člově-
ku nefunguje rodina, nemá smysl chtít od ní pomoc, ale pod-
pora může přijít od přátel. Je to taková revize, z čeho lze těžit. 
Nakreslíme-li si to jako obrázek židle, jedna noha v podobě 
rodinných vztahů nemusí stát pevně, ale ty ostatní nohy, jako 
je přátelství, další blízcí lidé, práce a koníčky, nám mohou po-
moci problémy vybalancovat. Nejde to však hned, je to obvyk-
le dlouhodobější proces rozdělený do více etap. 

Když srdce a mozek nejsou schopny zvládnout nápor emocí, 
může pomoci odvedení pozornosti k nějaké fyzické činnosti? 
Funguje to tak?
MUDr. Zapletalová:
Funguje. Je výborné odvést pozornost od psychické situace  
a soustředit se na motoriku. Rehabilitace, cvičení a podobně. 
Mnoha pacientům také pomáhá, když si své pocity zapisují  
a pak mi to v ordinaci povědí, rozebereme potíž, situaci,  
a hned to jinak vypadá.
Někdy je ale těžké najít zdravou rovnováhu mezi potřebou ně-
kterých pacientů mi vše podrobně povykládat a přečíst, mou 
snahou člověka vyslechnout – a dvaceti minutami času, které 
oficiálně na pacienta mám.

To mě v našem rozhovoru hodně překvapuje. I z vlastní zku-
šenosti vím, že je dost lékařů, kteří se soustřeďují pouze na 
funkce těla, a většinou ještě pouze toho orgánu, na který se 
specializují…
MUDr. Zapletalová:
Duši a tělo nelze v neurologii oddělovat, vždyť mozek je síd-
lem duše. Tu duši je třeba pohladit, pochválit, nechat vypoví-
dat. Já na to věřím.

PhDr. Nilius:
Otázka je, kde v mozku ta duše sídlí…

Zkusím-li naše celé povídání shrnout: může krize, i když je 
těžká a bolavá, paradoxně naše vztahy pročistit a změnit  
k lepšímu? 
PhDr. Nilius:
Určitě, protože když onemocníte a dostanete se do krize, tak 
najednou musíte hledat opěrné body a řešení. Spousta vztahů, 
které vypadají, že jsou v pořádku, se dostane do problémů. 
Krize může ukázat, zda vztah stojí na pevných základech nebo 
je to zdánlivě šťastné partnerství – postavené ale na lži. Kdy-
bychom vztah přirovnali k domu, tak právě tenhle hurikán 
nemoci provětrá místnosti a ukáže, které zdi jsou stabilní. On 
ten dům možná zůstane bez oken, bez omítky, ale ty pevné 
zdi zůstanou a na nich se dá stavět. Když víte, na čem stavíte, 
domnívám se, že jste pak ve vztazích spokojenější.
MUDr. Zapletalová:
To je velká pravda. Mám k tomu dva příběhy. Chodí ke mně 
pacientka, které se díky nemoci zlepšil vztah s dcerou. Ta 
paní byla v rodině poměrně dominantní a vše tam řídila. Když 
onemocněla a dcera o ni začala pečovat, předala jí více zod-
povědnosti. Nyní si rozumí lépe. Přílišná starost může být  
i omezující. Léta mě navštěvovala také pacientka na vozíku 
doprovázená přítelem, který působil sevřeně a nervózně. Pak 
jednou ke mně přišla sama a pouze o holích. Povídám: Co se 
stalo? Odpověděla: Přítel mě opustil, tak jsem se musela začít 
starat. Zjistila jsem, že to zvládnu, a jsem daleko svobodnější. 
Nečekám, až pro mě někdo něco udělá. 
Jedna moje studentka má heslo, které se na to hodí: I pád na 
zem je cesta vpřed.

Šárka Pražáková

Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro	všechny,	kteří	trpí	touto	nemocí,	jsme	připravili	novinku	– bezplatnou telefonní linku,	na	které	se	můžete	informovat	o	řešení	
problémů	spojených	s	touto	diagnózou,	především	jak	zvládat	pravidelnou	aplikaci	injekčních	léků,	řešení	nežádoucích	účinků	atd.		

V	čase	od 9.00 do 16.00	hodin	v	pracovní	dny	vám	poradí,	pokud	to	bude	v	jejich	silách,	jedna	z	našich	odborných	poradkyň,	které	mají		
několikaleté	zkušenosti	s	podporou	pacientů	s	RS.	V	případě	potřeby	se	spojí	s	odborníky	z	jiných	oborů,	např.	se	sestrou	MS	centra,	psy-
chologem,	urologem	nebo	fyzioterapeutem	pro	vyřešení	vašich	dalších	problémů.	Mimo	tuto	dobu	můžete	na	této	lince	zanechat	svůj	
vzkaz	a	poradkyně	se	s	vámi	spojí	v	následující	pracovní	den,	pokud	to	bude	možné.

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

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


