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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Pamatuju si akorát... 

• Cítil jsem to jako její 
zradu 

• A já měla to štěstí, 
že jsem byla 
pozvána také 

• Musím říct, že to byl 
nevšední zážitek 

• Naše keramička 
Evička vystříhala 
šablony. 

• Premiéru a dernieru 
máte v jednom. 

Pražská autogramiáda 

napojený na Alternativně punkovou 
smíchovskou scénu. Samozřejmě bolševik po 
nás šlapal, ale to patřilo k věci. 

Konzumace alkoholu tlumila moje úzkosti a 
mně vlastně jinakost nemoci, pítí a 

navštěvování protirežimních 
koncertů splývaly. To byla moje 
jinakost. 

Že se mnou není něco 
v pořádku, mi začalo docházet 
až po „Velké sametové 
kapitalistické revoluci“. Úzkosti 
zústaly a já jsem pochopil, že 
jsem nemocný. Kromě lidí 
z alternativní kultury (po letech 
hledání vzájemné cesty k sobě) a 
otce se běžní občané stavěli 
k mé nemoci odmítavě. 

2.11.2011 Ota Ševčík  

Tento článek je součástí projektu 
občanského sdružení VIDA, který 
reaguje na malou informovanost 
společnosti o tom, co psychická nemoc 
obnáší a neví, jak se k takovým lidem 
chovat. Většina lidí s duševním 

onemocněním trpí stigmatem spojeným se svou nemocí. 
Když u těchto lidí nemoc propukne, ne vždy se na to 
hned přijde a jaké to je, když člověk onemocní, to chce 
alespoň trochu prostřednictvím příběhů těchto lidí 
vyjádřit brožurka příběhů, která bude VIDou 
vydána. 

N 
ejsem schopen přesně časově určit, 
kdy jsem zjistil, že jsem jiný. 
Pamatuju si akorát, že jednou jsem 

jel do školy (třeba 6., třeba 7. třída) a musel  
jsem několikrát sáhnout na dopravní značku, 
abych dostal dobré známky. Jacísi dělníci, co 
jeli do práce, se 
mi  hnusně 
vysmáli a řekli, 
že jsem debil. 
Když jsem si 
d o m a  p l n 
s m u t k u 
stěžoval, matka 
mi potvdila, že 
jsem debil. Cítil 
jsem to jako její 
zradu. Na tu 
značku jsem si 
sáhnout musel, 
b y l  t o 
o b s e d a n t n í 
rituál. 

Vědomí obsesí 
jako takových 
jsem neměl, ale 
věděl jsem, že 
věci se musejí stát „tak“ a ne „jinak“, nebo to 
se mnou dopadne „špatně“. A věděl jsem, že 
ostatní to neprožívají. Po nějaké době jsem 
začal s o něco staršími kluky konzumovat 
alkohol a ve 14 letech jsem byl už plně 

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32, 

BÝVALÁ MŠ. 

V sobotu 5. listopadu se konala v Praze autogramiáda. Nebo bych spíše měla říct, že tam měli sraz 
sběratelé autogramů. Tento sraz se koná dvakrát ročně. Na jaře a na podzim. Jsou na ni pozváni 
slavní lidé, jak z kultury, tak ze sportu. A já měla to štěstí, že jsem byla pozvána také. 



Pražská autogramiáda 
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Sloupávám 
 
Sloupávám 
Nátěr času 
 
Sloupávám 
Naději 
Z tvých vlasů 
 
Červená stopa 
Na mých rukou 
a tvůj úsměv 
co chtěl by se 
smát 
 
barevné vteřiny 
tikají do ticha 
a dva pohledy 
které se do sebe 
vpíjí 
 
sloupávám 
nátěr času 
 
srdce zrychluje 
svůj tep 
 
podáš mi 
ruku 
 
a já do tvé ozvěny 
červenou barvou 
vytetuji 
bílou naději 
 
Pavlína Brašíková 

Jak jsme vyráběli loutky 

Co by mě překvapilo 

 
Před měsícem mi můj vydavatel pan 
Kostiha napsal, že by mě na tuto 
autogramiádu chtěl navrhnout, jako 
zajímavou osobnost. Velmi mě tím 
překvapil a já souhlasila.  
 
Musím říct, že to byl nevšední zážitek. 
Začínalo se v 10 hodin dopoledne a už 
když jsme přijeli, byl hlavní sál plný lidí, a 
jak jsem se později dozvěděla, čekalo jich 
tam přesně 150.  
 

Zase malé cvičení z němčiny. Všichni, kteří 
navštěvují kurz, už hodně pokročili. 

Wir erzeugten Marionetten. 

In unserer Keramik werstatt begannen wir 
m i t  d e r  E r z e u g u n g  d e r 
Keramikmarionetten. Unsere Keramikerin 
Evička schnitt die Mustern aus und nach 
den Mustern wir machten Clauns in vielen 
Versionen. Es handelt sich um beweglichen 
Marionetten. Wir malen sie und man kann 
sie in unserem Geschaft kaufen. 

Jak jsme vyráběli loutky. 

V naší keramické dílně jsme se pustili do 
výroby keramických loutek. Naše keramička 
Evička vystříhala šablony, vyválely se plátky 
a podle šablon se vykrájely klauni v několika 
verzích. Pak jsme modelovali z hlíny loutky 
s pohyblivýma ručičkama a nožičkama. 
Následovně se loutky provázaly provázkem, 
namalovaly se a předaly se do našeho 
obchůdku. 

Jindřiška 

Kdyby nikdo nepřišel do práce, kdyby 
pro nás neměli žádnou práci. 

U koho by mě překvapilo, kdyby 
onemocněl psychozou. 

Matka Tereza. :) 

Harry Potter. :) 

Ohledně mé nemoci. 

Kdyby už se nikdy neobjevila. 

Ze strany rodiny. 

Kdyby se se mnou už nikdy nehádali.  

Od mého psychiatra. 

Kdyby mě nechtěl léčit a choval se 
divně! 

Kdyby se mnou víc hovořila. :) 

Po cestě domů. 

By mě překvapilo všechno. 

Kdyby mě oslovila nějaká krásná 
slečna, že chce jít se mnou na kávu. 

Kdyby na mě lidi nečuměli jako na 
blbce  :) 

Od pracovníků v Zahradě. 

Kdyby mě nebrali, jaký jsem. 

Zavedli nás do salonku, kde nám byli 
představeni pořadatelé. Musela jsem 
potvrdit svou účast, dostala jsem květinu a 
než začala hlavní autogramiáda, rozdala jsem 
hned pár podpisů. Mezitím se malá místnost 
začala plnit lidmi a já měla tu čest poznat 
pana Trošku, pana Suchého, pana Volfa a 
další slavné osobnosti, které znám pouze 
z televize.  
V 10 hodin nás po jednom začali volat do 
hlavního sálu. Tam už na nás čekali 
fotografové a lidé, nebo bych spíš měla říci 
sběratelé. Po krátkém úvodu, kdy jeden 
z pořadatelů řekl něco málo o vás, jste si 
mohl jít sednout na vyhrazené místo.  
 
No a pak jste se 2 hodiny v kuse 
podepisovali do památníků, kartiček, kronik 
i speciálně vytištěných kartiček přímo pro 
sběratelské účely a usmívali do fotoaparátů. 
Já sama jsem si odnesla podpis od Zdeňka 
Trošky, Oldřicha Suchého a Honzy Volfa.  
A k tomu plno nádherných dojmů a 
zkušeností. Sobotní den se velmi vydařil a já 
na něho nikdy nezapomenu. 

Pavlína Brašíková 



Tak jsem přemýšlela o životě 
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Život už se nenosí 
 

Jen tak 
Poskládat 

Verše do rýmů 
 

Jen tak 
Zazpívat 

Píseň 
Bez rytmu 

 
Jen tak 
Žít život 

Bez obálky 
 

Jen tak 
Poslouchat 

Ozvěnu 
Z velké dálky 

 
Jen tak 

Najít růži 
Bez trnů 

 
Jen tak 

Obejmout 
Lásku 

Bez bolesti 
 

Jen tak 
Najít 

U patníku 
Štěstí 

 
Jen tak 
Si říct 

Bylo hůř 
Bude líp 

 
Nebo 

Stokrát 
Obráceně 

 
Vždyť život 
Je v jedné 

Ceně 
 

Vždyť život 
Už se dávno 

Nenosí  
 

Pavlína Brašíková 

Zloděj svatozáří 
 

Kdysi byl andělem 
Dnes 

Je pouhým zlodějem 
Svatozáří 

 
Kdysi byl přítelem 

Dnes 
Samota 

Ho doprovází 
 

Prázdný stůl 
A na něm smutné kafe 

Ve slánce 
Pár včerejších slz 

 
Nezbyla mu ani 

Bída 
Na prodej 

 
Nezbyla mu ani 

Lítost 
Sám proklel 

Včerejší 
Den 

 
Kdo vlastně 

Jsem 
Zakřičel 

Do bílých stěn 
 

I ďábel 
Má víc než 

Já 
 

Prohraný život 
V ruletě 

A její vůně 
Propustka 
Do pekla 

 
Kdysi byl andělem 

Dnes 
Je pouhým zlodějem 

Svatozáří 
 

Kdysi byl člověkem 
Kdysi miloval 
Jenže láska 

Má mnoho tváří 
 

Pavlína Brašíková 
 
 

Jenže láska 
Tak často 

Lže 
 

Pavlína Brašíková 

Tak jsem přemýšlela o životě. Dá se přirovnat prakticky ke 
všemu. Mě napadlo třeba toto. Že život je jedno velké 
představení. Já vím, že to znáte, ale nechci pokračovat 
klasicky dále. A co to obnáší?  

 

Premiéru a denieru máte v jednom. Žádné zkoušky pořád se 
jede na ostro, vy vlastně ani nevíte, co budete hrát. Když se 
narodíte, šoupnou vás rovnou na jeviště a teď hraj.  

 

A diváci? Jako první si tam sedne vaše rodina. A ta vám 
bude tleskat, i kdyby vám to sebevíce nešlo. Bude vám 
dodávat odvahu, abyste hráli stále dál. Vy budete chtít x krát 
přestat nebo hrát jinak, ale to prostě nepůjde.  

 

Dále si tam budou přisedávat různí lidé. Některým se vaše 
hra bude moc líbit a vydrží až do konce. Někdo si vás 
dokonce tak zamiluje, že vám tu hru pomůže dohrát nebo 
aspoň její část. A pak přijdou tací, kteří si sednou a aniž by 
viděli byť kousek, začnou kritizovat. Ale těch si nevšímejte, 
vaše hra bude dlouhá a kritika je taky důležitá.  

 

Ale máte jednu obrovskou výhodu. Sice se nemůžete vrátit a 
zahrát to jinak, ale můžete se z těch chyb poučit a další scény 
nebo scénu zahrát lépe. Hlediště někdy bude přeplněné a 
někdy tam nebude ani človíček.  

 

A tak se to 
bude střídat až 
do posledního 
jednání. Opona 
padá a vy 
dostanete plno 
květin. Přijdou 
vám složit holt 
ti, kteří vám 
drželi palce 
celou hru a 

kteří to s vámi velmi prožívali. Někdy se může stát, že se 
tam vaše rodina už neukáže, ale to neznamená, že vám i tak 
po celou dobu nedrželi palce.  

 

Co myslíte, je to dobré přirovnání? Možná ano možná ne, je 
plno dalších a možná i lepších.  

Ale moje maminka mi napsala do památníku. 

 ,, Život je jako hra, nezáleží na tom, jak dopadlo 
představení, ale jak dobře bylo odehráno.“ 

Proto hrajme a řiďme se přitom hlavně srdcem. 

Pavlína Brašíková 
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A věří pověrám 

podzim přináší zázraky 
lásku 
která se líbá nad mraky 
a věří pověrám 
 
až spadne 
první list 
až se duše 
naučí číst 
pak ti sbohem 
dám 
 
v bílém kabátě 
zamrzlých úsměvů 
jednou najdeš 
moje kroky 
 
byly to staletí 
možná jen roky 
a možná mi uvěříš 
že jsem tu stále 
s tebou 
 
podzim přináší zázraky 
lásku 
co se líbá nad mraky 
a věří pověrám 
 
a věří 
že vločky nestudí 
černobílé květy 
které nehladí 
jen do rána 
vrásky vyhladí 
okenním tabulkám 
 
a věří pověrám 
čas který byl darován 
ne 
tak neplač 
vždyť já se vrátím 
 
vždyť já se vrátím 
v jarních polibcích 
 
Pavlína Brašíková 

 

„Když zjistíš co chceš, našel jsi všechno, 
co  v životě potřebuješ“ 

Nový pedig jsme koupili i barvený. (pro oživení 

košíků) 

Naše dva nové stavy těsně po rozbalení. 

Muflovou - smaltovací pec 

Nabertherm jsme získali v 

rámci projektu „Řemeslná 

dílna pro osoby s duševním 

onemocněním“ , projekt je 

podpořen z Programu 

švýcarsko - české spolupráce. 


