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Zámezí # 1

časopis Literární dílny při Škole zotavení
E

di
to

ri
al   

Snažili jsme se dát dohromady důstojný kulturní magazín, ale výsledek 

je nicotný. Ničeho jsme nedosáhli. Nic se nám nepodařilo. Nic. Pravda je 

taková, že téma ničeho jako zdánlivé popření všech témat nám přišlo jako 

ideální začátek činnosti našeho časopisu. A ukázalo se, že je to téma daleko 

vydatnější, než si myslíte. Velká témata naší doby nás nezajímají. Nezajímají 

nás ani velká nadčasová témata. Nezajímá nás nic. Tedy vlastně: zajímá 

nás nic. A nic je velké nadčasové téma. A točíme se v kruhu, což by klidně 

mohlo být téma příštího čísla. (Nebojte se, nebude.) Abych ale jenom nemlžil: 

časopis Zámezí si klade za cíl věnovat se literatuře a kultuře vůbec v nejširším 

smyslu menšinové. Drtivá většina lidí má nějakou menšinovou, okrajovou, 

zkušenost. A to nás zajímá. I proto hned v prvním čísle trochu provokujeme 

antitématem. Uvidíte ale, že to myslíme vážně. Ostatně není náhodou, 

že zrovna ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou média plná prvních snímků 

černé díry. Určitou jasnozřivost nám nelze upřít. Ale všemu navzdory vám 

nabízíme i rozhovory se zajímavými lidmi, pohledy odjinud, filosofické úvahy 

a v neposlední řadě literární tvorbu. Hranice tématu/antitématu strategicky 

překračujeme. A pokud vám můžeme něco slíbit i do budoucna, je to v prvé 

řadě právě překračování hranic.

Inspirativní čtení vám přeje

Jan Jiří Novák

Je to o ničem. 
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Kontext
Dawid Zdobylak

Mystická 
slunce Dawida 
Zdobylaka

Tomáš Vaněk

Když jsme se zamýšleli nad grafickou stránkou časopisu, 

uvědomili jsme si, že zde nejsme limitováni jazykem. 

Procházel jsem obrazovými světy různých zahraničních 

tvůrců a narazil na dílo Dawida Zdobylaka. Nevěděl jsem  

o tomto umělci téměř nic, ale jeho slunce zapadlá v krajině 

rozněcovala mou představivost. Ač malá až nicotná, 

přece tam byla, vždy někde mezi stromy, jejichž křehká 

architektura se zapisuje do duše. 

Některé z těchto podivných interpretací jsme poslali přímo 

Dawidovi spolu s otázkou, jestli se nás duševně nemocných 

nebojí. A ukázalo se, že ne. Hloubka šílenství, melancholie 

a do jisté míry religiózního mysticismu mu není nikterak 

cizí. Podobně jako mnozí z nás se někdy ve svém životě 

ocitl na dně. Možná na dně propasti, které zobrazuje  

na svých nových surrealistických plátnech… „Před časem 

jsem si myslel, že jsem v depresi. Cítil jsem se zoufalý  

a bezmocný,“ popisuje Dawid Zdobylak své trápení a také 

neobvyklý recept, který mu byl psychiatričkou předepsán: 

„Šel jsem k doktorce. Provedla se mnou lékařské šetření  

a byla velmi zmatená z výsledků. Na konci návštěvy mi 

řekla, že jsem skutečný umělec a umělci jsou citliví. Takže 

pořád neznám diagnózu. Malování dává mému životu 

smysl.“ 

 

 

Na Akademii výtvarných umění v Krakově se Dawid 

Zdobylak v rámci svých doktorských studií věnuje 

pod vedením profesorů zejména hodnocení prací 

studentů v oboru malba. „Je to velice náročná  

a vyčerpávající práce. Je třeba být opatrný, nikoho 

neurazit a navrhnout úpravy, které jsou dobré  

pro ten obraz. Ale upřímně řečeno, dávám přednost 

práci ve svém ateliéru, kde mám všechny své věci  

a potřebný klid.“ 

Za nejtěžší považuje Dawid Zdobylak začínání nových 

konceptů malby a kompozice. Naopak nejvíce potěšitelné 

je z jeho pohledu dokončování obrazů, ale i to má jeden 

háček: „Jak čas běží, s každým obrazem jsem nakonec 

nespokojený. Pokud obraz neprodám a zůstává v mém 

ateliéru, vracím se k němu a opravuji ho, což můžu dělat 

věčně.“

Pokud přišlo k člověku takové povolání, je to 

každopádně mnohem krásnější a zároveň trpčí 

než celý život jen udělovat stavební a jiná povolení. 

Dobrozdání propůjčuje umělcům asi jen náhoda  

a Bůh. Diváckou přízní by neměli měřit svoje kroky, 

i když je jim zrovna štěstěna nakloněna a někdo se  

o jejich tvorbu zajímá. Okrajové umění, nebo už hlavní 

proud, není to nakonec jedno? 
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Petr Novák: Jezero – Zell am See 

Rodák z Kutné Hory, po přestěhování do Prahy začal žít podle svých představ  

a věnovat se koníčkům, mezi nimiž výrazně vyčnívá autorská fotografie. „Život  

a jeho rozmanitosti - nejen, že je život tajemný, ale se všemi svými rozmanitostmi 

je zajímavou látkou ke zkoumání. V každodenních situacích na nás číhá nejedno 

překvapení. Na fotkách jsou zachyceny právě rozmanitosti, jež nabízí, a které každý 

den zažíváme a vídáme. Jsou pohledem na můj svět. Úžasné je to, že zmrazily daný 

okamžik navždy, a dovolují nám připomenout si pocity a nálady těchto momentů.“

Více jeho fotografií najdete na adrese: www.fler.cz/petimir

Úvodní foto
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Tomáš Vaněk –  

Davidův dopis  
na rozloučenou

Světlonoš, upír, kazisvět a jiná tvorstva, ti všichni mi jsou svědkem, když usedám k tomuto nejtěžšímu 

psaní. Je mi 38 a nebyl jsem dvakrát ani jednou podveden ženou, nebyl jsem označen za nepřítele státu 

ani se nade mnou nesnášela hrozba Neronova. Nebyl jsem přiveden k rozumu za nasazení donucovacích 

prostředků. Otevřeně říkám, že vše, co najdete v tomto psaní, jsem já a nic než pravda. Nemohu 

už déle snášet svou bytost, nemohu pro ni najít jediné dveře, ani k ní nemám klíč, přiznám se, nechci, 

aby byla. Moc rád bych se rozloučil důstojně s těmi, kterým snad záleželo na tom, abych se dožil příští 

letní olympiády a opět vesele rozmlouval o úspěších našich sportovců. Moc rád bych se rozloučil s těmi, 

kdo mi přáli to místo na výsluní, kterého jsem se dopracoval, zatímco jsem nepřerývaně trpěl a šílel.  

Ale krásné mlčení se rozlévá v mé mysli už nějaký ten měsíc, možná už rok, není nic, co bych 

mohl říct na svou obhajobu. Nemohu se dočkat, až to skončím, přesto se mi sem nabalují 

tisíce dalších vět, tisíce dalších vzkazů, píšu je v duchu na papír a zase škrtám, a opět se nořím 

do ticha. Krásné nic, k čemu jsi mě povolalo? Je tu? Ptají se možná ti, kterým byl tento dopis 

doručen. Ano, chtěl bych vám říct, že přes všechnu osobní zbabělost, osvědčenou i Kristem  

v době pití vína, jsem s vámi a doufám, že mi to nezazlíváte. Jdu svou cestou a dohlížím na její konec, který 

právě nastává… David

 

(úryvek z novely Životní případ detektiva Marka)

Literatura
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Literatura
Miroslava Fůrová

Nic

Nic jsou zavřené ocelové dveře do vlastní mysli

Nic je červená tvého vnitřního semaforu

Tvoje nic je prubířský kámen trpělivosti druhých kolem tebe

Nic, co ti bere energii a usazuje tě s rukama v klíně

Nic straší neznámým, volným prostorem

Nic, ze kterého se může zrodit leccos,

stačí se pustit jeho sukně, dát se do pohybu

fyzicky, mentálně. Rozhrnout trávy před sebou,

udělat si prostor, výhled

Nic je iluze, při které ti stojí na malíčku u nohy osel

Vyvážit nic znamená posunout vlastní těžiště

Nic zvyšuje kladnou hodnotu drobností
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Strach
Jsem křehký
oheň mě dělí na dvě poloviny
otroku – dup a teď uvážlivě pokývej
máš za to přeci své měkké a teplé
kdy máš to privilegium světýlkem blikat v nekonečnu
prý to nepřeválcuje ocel substance
Strach.

Literatura
Martin Šaffek

Dawid Zdobylak - Krajina se soumrakem 

2018, 60x80 cm, olej na plátně
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Psaní o ničem

Nic nevzniká a nemůže zaniknout. Na světě je mnoho 

nejrůznějších věcí, nic není žádnou z nich. Nemá hranice, 

nemá vnitřek ani vnějšek. 

Nic, čeho bychom se mohli dotýkat, nic, o čem bychom 

mohli rozhodovat. Nic z toho, co se dá změřit nebo zvážit. 

Nic na tabuli, nic na talíři, nic ve škole, nic doma, nic  

bez příznaků, nic jako destilovaná voda, nic jako vzduch, 

nic jako cesta, která vede všude. 

Nic v trávě, nic v koupelně, nic na předměstí,  

nic na dlani, nic za okny kavárny, nic, nic, nic. 

Nic na počátku světa - raději už nic neříkej - nic  

bez poplatků, nic zadarmo, to tam ještě chybí, nic víc.

Nevím, jestli sem tahle báseň patří. Je-li to vůbec báseň  

a ne jakýsi podivný traktát. 

Nic se zjevuje skrze něco. Bez něčeho bychom se o ničem 

nikdy nedozvěděli. Zůstalo by skryté, jen samo pro sebe. 

Svět je něco, vesmír je něco, člověk je něco. 

Nic není něco. Nic je metaforou bytí. Nic se zjevuje  

skrze svět. 

Rub bytí – skrytá matrice, z níž všechno pochází. 

Líc bytí – louka rozkvetlá z ničeho.

IV

            

Co znamená nic? Proč by mělo být zdrojem všeho? 

Jednoduchá odpověď: protože zdrojem všeho nemůže 

být něco. Nemůže to být věc. Věc mezi věcmi.

Nic označuje bytí. Nic je synonymum božství. Nic 

není nikde a je všude.  Nic je absolutní, nekonečné, 

nerozdělené, jednoduché, nepoznatelné, nezničitelné, 

věčné. 

Nic předevčírem, nic pozítří, nic na konci vesmíru, nic 

jako černá díra uprostřed Mléčné dráhy, nic jako prázdný 

vagón na druhém konci nádraží. 

Něco je takové a ne jiné, tady a ne jinde, teď  

a ne jindy. Mění se v prostoru a v čase, vzniká  

a zaniká. Nic je bez času a bez místa, bez omezení  

a bez rozlišení. Není ničím z toho, co existuje. Není 

vesmírem, tímto, ani žádným jiným. Nekonečné množství 

nekonečných vesmírů pusťte klidně z hlavy.  

Skutečné je nic.

Josef Gabriel

Josefa Gabriela (1957) známe zejména jako ředitele spolku Dobré místo a mnoho z nás jako svého šéfa 
a přítele. To, že Josef Gabriel píše, jsme tak nějak tušili, jelikož Dobré místo se v minulosti soustředilo 
zejména na novinářskou činnost (viz web lidemezilidmi.cz). Teprve nyní se ale setkáváme s jeho autorskou 
tvorbou, konkrétně v textu Psaní o ničem. Jestli píše o ničem něco nebo nic, můžete posoudit z těchto dvou 
úryvků.
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manifest práva na nic
osvojujeme si právo

nic neříkat

nic si nemyslet

nijak se netvářit

odmítáme výklad

že i nic něco znamená

hlásíme se k tezi

že nic nic neznamená

tolika lidem se motá

tolik věcí hlavou

hlásíme se k hnutí

pozorovatelů mušek

město je bojiště

chceme odpočívat

v jeho zákopech

(publikováno s laskavým svolením Radia Tuleň)

Literatura
Pierre Hibšman
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Literatura
Kateřina Málková

Píseň o  ničem

Byl jednou jeden nikdo a ten měl svou zem

a všechno na té zemi bylo o ničem.

Stromoví a hory, obzoru ten lem,

všechno na té zemi bylo o ničem.

A ten nikdo sám tam žil

neb nenašel si druha,

smál se, plakal, že sám byl

a byla z toho duha.

A pole lesy obilí, přebohatá zem

pro nikoho nikde byly o ničem.

A přátelé a tváře za průhledným sklem

však nemoct se jich dotknout bylo o ničem

A ten nikdo sám tam žil 

neb nenašel si druha,

smál se, plakal, že sám byl

a byla z toho duha. 

A údolí a moře plála neklidem

když nikdo nedokázal žít tak přebohatou žeň.
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Dawid Zdobylak – Mlha 

2017, 20 × 24 cm, olej na plátně
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Divadlo
 ROZHOVOR

Kateřina Daňková (43) vystudovala Pražskou 
konzervatoř a DAMU. V současné době učí  
na katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU 
dialogické jednání a autorské herectví. Od dubna 
2017 vede spolu s Michalem Kašparem divadelní 
dílnu v rámci Školy zotavení. 

Navštěvovala jsem dílnu od samého počátku. Účastníci 

mj. pracovali samostatně na svých tématech a příbězích - 

vznikla z toho veřejná prezentace nazvaná Kokoko, která 

se odehrála v divadle Kámen před téměř zaplněným 

hledištěm. Jinak jsme se kromě zkoušení souhry ve dvojicích 

a společných ladění dost věnovali i dialogickému jednání. 

Je to zajímavá (ne)herecká disciplína, kterou v Čechách 

zavedl a rozvíjel prof. Ivan Vyskočil. Jde o improvizovanou 

hru, kdy je člověk v kratším časovém úseku sám na jevišti  

v jakémsi ztělesněném rozhovoru se sebou samým („dialog 

s vnitřním partnerem v situaci veřejné samoty“). Nehraje 

přitom pro diváky, ač je bezpečně předmětem jejich 

přijímající pozornosti, ale hraje si sám, rozeznívá v sobě 

různé struny a na ty reaguje, sám sebe překvapuje, baví, 

inspiruje a někdy třeba i trochu štve. Pro mě osobně byla 

zkušenost s dialogickým jednáním dost přínosná – začala 

jsem být k sobě laskavější, víc si naslouchám a můj vnitřní 

život je myslím o něco bohatší a projasněnější.

Jak došlo k tomu, že jsi začala vést divadelní dílnu 
pro lidi se zkušeností s duševní nemocí? Je něco, 
co tě na té práci speciálně zajímalo?

Došlo k tomu tak, že mě oslovil Michal Kašpar ve škole  

na DAMU, jestli bych to chtěla dělat. Důvod, proč jsem pak 

souhlasila, je komplexní, skládá se z více proudů. Jednak 

mám dlouholetou kamarádku, která má diagnostikovanou 

bipolární poruchu. Známe se dlouho a vím o ní, že je to moc 

zajímavý člověk, a viděla jsem zblízka, jak to s ní hrozně 

mává, takže už samo to téma duševní nemoci je něco,  

co se mě nějak dotklo a o čem jsem přemýšlela. Kromě 

toho jsem studovala na DAMU na katedře, kterou vedl prof. 

Vyskočil, a ten sám studoval psychologii a v 50., 60. letech 

Divadlo jako oslava existence
Rozhovor s Kateřinou Daňkovou

Tereza Saxlová
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vedl děti, které byly v dětských domovech a měly nějak 

ztížený život. Myslím si, že se ta zkušenost otiskla do jeho 

přemýšlení o divadle, o možnosti vyjádřit se přesně, nebo 

co nejlépe, v souladu se svým viděním světa, o vyjádření 

svého vidění světa jako cestě k sobě a komunikaci. Potom 

další moment je, že mě obecně zajímá práce pro komunitu. 

Myslím si, že je důležité, že se člověk může podělit o to, 

co mu podle jeho názoru nějak pomohlo. Já jsem těsně 

po revoluci jela do Anglie, byla to vlastně jedna z prvních 

možností vycestovat. Pracovala jsem tam a chodila  

do školy a způsob, jakým tam přistupovali ke studiu, byl 

pro mě velký zlom oproti tomu, co jsem zažila tady. Byl 

to pro mě takový velký “aha-moment”, takové zjevení, že 

mi narostla křídla a chtěla jsem se o to podělit. Fascinuje 

mě, že existuje vzdělávání, které je radostnou hrou  

a objevováním světa, a ne nějaká nuda a šeď a teror. V tom 

já vidím tu punkovost, to rebelství, protože to pořád ještě 

tady u nás není normální. A ten hlavní důvod k přijetí této 

práce, důvod, který se pojí s mojí profesí, je, že divadlo je 

magické, ta možnost, ta radost, ta hra, a tak jsem nějak 

ráda s lidmi, které to taky baví, a tohleto je dobrovolná 

akce.

Jak dlouho děláš dialogické jednání a co tě  
na něm i po letech přitahuje?

Dělám ho zhruba od roku 2003, a co mě na tom přitahuje, to 

je asi to zůstávání u zdroje. Dialogické jednání je disciplína, 

která podle mého názoru umožňuje člověku, který o to má 

z nějakého důvodu zájem, zůstávat u zdroje tvorby, u žité 

hry a jejích možností, u nějakého humanistického přístupu 

k životu jako oslavě existence. Když sleduji kolegy, jak 

jednají, je to pro mě pořád nové a pořád úžasné a objevné. 

To je na tom fascinující, že pořád mám co objevovat. A je 

to dobré divadlo. Dělala jsem improvizaci a pamatuji si  

na moment, kdy mi došlo, že improvizace je často lineární, 

že se vlastně žene kupředu a že je v tom jistá jalovost. 

Dialogické jednání má v sobě zakomponovanou tendenci 

k nějaké konstrukci, ke komplexnímu tvaru.

Asi je těžké nějak zevšeobecňovat,  
ale vypozorovala jsi na hereckém projevu  
a dialogickém jednání lidí se zkušeností  
s duševní nemocí nějaká specifika ve srovnání  
s těmi, co tuto zkušenost nemají?

Já vedu dialogické jednání pět šest let a viděla jsem 

spoustu začátečníků. Sleduji lidi, jak se vyvíjejí a procházejí 

v podstatě stejnými milníky. Ač je to pro každého úplně 

nová a přelomová zkušenost, tak vlastně jsou tam stejné 

momenty, stejné mety. Ale mám trochu pocit, že studenti 

tady na divadelní dílně mají nějakou zkušenost se 

sebereflexí, nemyslím si, že je to díky té duševní nemoci, ale 

spíš tím, že dostali v životě “čočku” a museli se prokousat 

něčím, čím člověk bez téhle zkušenosti jinak prochází  

v dialogickém jednání poprvé. Mám na mysli nějaký nárok 

na to poslouchat sám sebe, od linearity až k nějaké otázce, 

počkání si na odpověď, vyslechnutí. Mám trochu pocit, že 

to lidem tady v dílně jde trochu rychleji, ale je to jenom 

taková drobná nuance.  

Přineslo vedení divadelní dílny něco tobě 
osobně? Nějaký nový pohled, zkušenost, 
překvapení?

Pro mě je tahle otázka dost těžká. Přináší mi to hodně 

věcí, ale já to nejsem schopná asi nějak definovat.  

Co mě napadlo jako první, je to, že je to rozdíl oproti tvorbě 

představení, kdy já si prosazuji nějakou svoji vizi, i třeba 

ve spolupráci, tady jsou to spíš věci pro lidi, že musím být 

trpělivá a dávat prostor a spíš nechat lidi, aby si šli vlastní 

cestou.

Zájemce o další informace o dialogickém jednání 
odkazujeme na webovou stránku  

http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html
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Rajón
ROZHOVOR

Tereza Sylva Klenorová

Nic znamená, že se nic 
nekupuje, nic se neprodává. 
Nic se neděje.

Rozhovor s malířkou Ivetou Horváthovou 
alias Rimini Fílli
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Jak se váš životní příběh odráží ve vaší tvorbě?

Já jsem zažila dětství dost hrozné, šokující, deprimující,  

a když jsem začala malovat, tak jsem chodila do školy,  

do třetí třídy, a tam jsem malovala samý hezký vobrázky  

a občas jsem i vyhrála nějakou soutěž, ale postupem 

času, když jsem se poprvé pokusila spáchat sebevraždu,  

ve dvaceti jsem najednou začala malovat a lidi řikali „hele, 

ty moc pěkně maluješ, kde ses to naučila?“, prostě to mám 

jako nějakej dar od Boha. Já maluju samý pozitivní věci,  

i přes to, že se mi stalo něco hroznýho, nepředstavitelnýho, 

mám šílený traumata z dětství, i z dospělosti a já nejsem 

schopná namalovat něco děsivýho, protože mi to prostě 

nějak nejde. 

Co vám tvorba dává a co naopak bere?

Dřív, před dvaceti lety, to bylo dobrý, protože se to hodně 

prodávalo. Teď vlastně neprodám žádnej obrázek, mě 

už to jakoby štve, že tohleto moje umění je na nic a já  

Bez názvu, 2013/akrylové barvy na sololitové desce/60x80

za to nemám vůbec nic. Každej rok je to stejný, neprodám 

žádnej obraz, a když se najde někdo, tak si to koupí  

za málo. Všichni mi řikaj: „Až umřeš, bude to slavný  

a všichni si budou kupovat tvý obrazy.“ A já řikám:  

„No ještě tady budu nějakou dobu a nevim, co s tim.“ 

Teď zas začínám malovat, ale některý obrazy jsem 

rozškubala, ve vzteku a hněvu, že si to nikdo nekupuje,  

ty moje obrazy, který já tady vytvářim, že je to s prominutím 

na nic a na hovno, prostě někdy už jakoby stagnuju v tom, 

že nevim, proč to vlastně dělám, ty obrazy. Všem se to líbí, 

ale mně už se to vlastně zajídá, mě už to otravuje. A já si 

pak řikám: „Pane bože, proč si mi to dal, když si to nikdo 

nekupuje?“
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Jak vás napadá, co tvořit, procházíte tvůrčím 
procesem?

Mě nic nenapadá. Já prostě jdu, sednu si, maluju osum 

hodin a pak koukám na to, jak je to krásný, a mám to 

vyvěšený a vidim v tom soulad barev a toho všeho a řikám 

si, „jo, to je dobrý, to jsem ještě neudělala!“ (smích). Jakože 

někdy jsem překvapená, co z toho obrazu vyleze. 

Jak vidíte své obrazy v čase, mění se něco?

Jo, změnilo se. Teď maluju takový hlavy, sfingovský hlavy 

maluju. Třeba jsem namalovala Václava Havla, Sobotku, 

Miloše Zemana, Babiše, Donalda Trumpa, Billa Clintona, 

Obamu, Michelle Obamovou, takovýhle hlavy já maluju 

teď. Ty mě napadly třeba před dvěma lety. 

Arab, 2013/olejové pastely na papíře/70x100

Máte nějaké plány do budoucna?  
Čeho byste chtěla dosáhnout?

Já teď hlavně snim o bydlení, protože teď nemám kde 

bydlet. Bydlim v Naději, v azylovym domě, pro lidi, 

který jsou starý a nemocný, já jsem mezi nima, protože 

jsem nemocná a mam se stěhovat a páni politici na mě 

zapomněli, ne jenom na mě, ale i na ostatní, my lidi, který 

bydlíme v tý Naději, musíme dělat kolečko a mě to nebaví se 

stěhovat, já bych byla ráda, kdyby se našlo nějaký bydlení, 

spolubydlení, nebo něco, kde bych mohla bydlet natrvalo, 

a ono to nejde. A pro mě je to dost svízelná situace, 

protože já se musim za pár měsíců stěhovat a nemám klid  

a nemám ani radost. 

A na čem to stojí? 

Stojí to na tom, že my, lidi co tam bydlíme, se musíme 

každej rok stěhovat. Že je to vlastně tak blbá politika, 

kterou si někdo vymyslel, že my tam prostě po tom 

roce nemůžeme zůstat. Že si povinně musíme udělat to 

kolečko.

Co to je to kolečko? 

Střídáte Naději, Armádu spásy a takováhle zařízení 

pro bezdomovce. Já jsem totiž bezdomovec. Neni 

to na mě vidět, ale bohužel žiju v azylovém domě,  

už dvakrát jsem se stěhovala a teď to bude potřetí. 

A vy máte invalidní důchod?

Mám. Třetího stupně.

A nestačí to...

Protože ty byty teďka jsou strašně drahý, pět až šest 

tisíc a já na to nemam. Plat dostávám jednou za dva 

měsíce, protože musim udělat 6 lekcí a teprve pak 

mám nárok na výplatu. Takže moc mi toho nezbývá, 

protože ještě platim půjčku. Platim to z důchodu, 

takže jsem na tom líp než ostatní. Prostě nevim, co dál. 

Nevim, jak se to bude vyvíjet. Ale pořád maluju, pořád 

chodim do kostela a doufám, že na mě Ježíš myslí  

a že mi ukáže nějakou tu cestu, kterou budu moct jít.  
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Já se mám stěhovat na Prahu 9, na Rajskou zahradu.  

Ale pořád maluju a doufám, že to nějak dobře dopadne  

a chtěla bych, aby se třeba někdo ozval, nebo měl nějakej 

lepší nápad než já, aby se třeba kupovaly mý obrazy, abych 

tu půjčku splatila co nejdřív a byla od toho omilostněná 

a hlavně abych si třeba našla ubytování na ubytovnách,  

i když ty ubytovny, to je strašný, to stojí strašný peníze a já 

na to fakt nemam. To by mi ani ten důchod nestačil.

Co pro vás znamená nic? 

Nic znamená, že se nic nekupuje, nic se neprodává. Nic se 

neděje. Nic se mnou neni. Nebo bych spíš chtěla, aby se 

něco dělo, a nic se neděje, je to takový vleklý, takový nic.  

V tomhle nic mám docela dost depky. Šílený depky, úzkost 

a tíseň. Do toho všeho eště že nikdo si nekoupí ten obraz, 

nic se neděje, je to dost takový těžký, že NIC, nic. 

Schizofrenie, 2013/olejové pastely a akrylové barvy na papíře/61x86

Znamená nic to, když netvoříte?

Vono se to nic děje pořád, i když nemaluju, i když se pořád 

něco děje, nic se vlastně neděje. Pořád nic. Nemůžu se 

dostat do pohody, protože to nic mě štve. Nic neni. 

Nic je pro vás prázdno? 

Jo. Je. I přes to, že chodim do kostela, tak pořád mám 

prázdno v srdci. I přes to, že mám kamarády, který mě 

občas pomůžou, tak to nic je pořád strašně veliký. Nedá se 

to ničim zaplácnout. Ani tim malovánim. 
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Teď jsem právě byla v kostele a pan kněz tam měl nějaký 

povídání, že máme odpouštět těm, co nám ubližují.  

A já když jsem to říkala jedný jeptišce, tak mi řikala, „vždyť 

já chápu, že jim nemůžeš vodpustit“, tvý rodině, když  

ti udělali takovýhle strašný věci, to je tak citlivý téma, že to 

prostě nejde. Někdy to nejde. Můžete dělat horem pádem 

všechno možný a nejde to vodpustit. Něco můžete, ale ono 

se to pořád vrací a vrací a pořád v tý hlavě máte střepy 

toho zpackanýho života a řikáte si, proč to Ježíš dopustil. 

Jak to vypadá, když neděláte nic?

To je člověk na nervy, má deprese, úzkosti, do toho blbý 

počasí... A řikáte si, tak a já si pudu hodit mašli. Kdyby se 

prodávaly obrazy a kdybych měla trochu štěstí, tak by to 

znamenalo, že je to fakt dobrý. Že to nic byla jenom nějaká 

krize. Nebo nějaká zkušenost, čekání, že si vás zkouší, jestli 

to vydržíte nebo jestli to vzdáte a pudete skočit z Nuseláku, 

nebo pod metro. 

To by, myslím, byla škoda.

Já taky myslim (smích). To je pět let, co jsem nebyla  

v Bohnicích, od tý doby jsem tam už nebyla. Strašně 

rychle to utíká. Dycky si řikám, a tohleto byla moje 

poslední mise, co jsem tady byla, a další už nebude.  

A pět let a nic. Mám klid. Teď v květnu to bude pět let.  

A lidi řikaj, no vidiš, pět let, jsi v pořádku, už, už si jakoby 

nepřipadám jako blázen, už se cejtim jakoby vyléčená, 

ale moje problémy tam pořád bohužel jsou a nejde 

to uzdravit, nejde to vyndat, nejde s tim nic udělat. 

Jeden kněz mi řikal: „Ivetko, vy tu nemoc máte napořád.  

Vy už se z toho nikdy nedostanete, i přes to, že budete 

chodit do kostela, budete věřící, nemáte absolutně žádnou 

šanci na uzdravení. Mám paranoiu. Halucinace a bludy  

a takový příznaky, je to strašně těžký. I když to neni vidět, 

že mám paranoiu, já jí mám. Neumim to dávat najevo. 

Proto to na mě neni vidět.

Děje se to vevnitř?

Hm.

A jsou tim ovlivněné vaše obrazy? Malujete,  
když se vám to děje? 

Když se mi něco takovýho děje, tak nemaluju. Já spíš ty 

obrazy ničim. Dyž se mi něco vošklivýho děje, tak já to 

ničim. A pak si k tomu sednu za půl roku a znovu maluju 

(smích). Proto jsem svý vobrazy dala panu šéfovi, von si je 

vodvezl domu, i ty pohádky, co jsem napsala. 
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Z DOMOVA

Klaus junior nastavoval ODS zrcadlo, teď přitvrdí a nastaví jí druhou tvář. 
 
Bývalí pacienti pavilonu 27 v Bohnicích sepisují petici za dodržování lidských práv. 

Zdraví prezidenta se neustále zlepšuje. Nikdy nebyl zdravější.  

Podnikatel Třešňák postaví v Teplicích místo křesťanského mrakodrapu muslimský. 

  
ZE SVĚTA

Svépomocné hnutí ve Vancouveru provozuje svůj vlastní blázinec. 

Francouzská ministryně osvědčila smysl pro humor a pojmenovala svého neklidného kocoura Brexit. 

Despotický Stallone! Režisér opravuje hercům snímku „Třetí soumrak“ přízvuk a nutí je slabikovat verše z Bible. 

Youtube smazalo dvousethodinové relaxační video. Prý není bezpečné. 

Trumpův plot na hranici s Mexikem bude dvoupatrový. Inspiraci našel v Číně.

-tv-

Postpravdy
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Postpravdy
Pavel Oulík

Z Bohnic do Bohnic

Rudolf Jirásek (narozen 1963) je český spisovatel, 
novinář a bývalá televizní celebrita. Narodil se v Nuslích 
v Praze, kde také vyrostl. Jirásek psal především o svých 
návštěvách psychiatrických nemocnic. Těch bylo podle 
jeho slov více než sto. Proslavil se díly ‘Psychiatrie v Praze’,  
‘Z Bohnic do Bohnic’, či ‘Ve vesnici blázním sám’.

Jirásek se narodil jako druhé ze čtyř dětí. Jeho otec pracoval jako učitel, který se 

nehlásil ke slávě ani k nemoci svého syna. Jiráskova matka pracovala jako ambulantní 

sestra. Jirásek popsal svůj raný život jako převážně nudný. Až v sedmnácti letech 

zažil rozruch, když mu doktor Jiří Bednář z Vojenské nemocnice diagnostikoval 

schizofrenii. Od té doby začal navštěvovat psychiatrické nemocnice, někdy až pětkrát 

do roka. V roce 1983 potkal za mřížemi ústavu básníka Petra Koťátka, který ho naučil 

základům literatury. Z té doby pochází první kniha autora ‘Šílenství za zdmi ’. 

Jako spisovatel se Jirásek snažil o pravdivé vylíčení stavu léčeben, v němž využíval 

autentického způsobu vyjádření. Dále psal o tom, jak na psychicky nemocné nahlíží 

lidé, jimž se psychiatrické diagnózy vyhnuly. Jirásek se nikdy netajil svým psychickým 

stavem, místo toho využíval popisů svého vnitřního světa k podtrhnutí zpráv zpoza 

mříží a zdí psychiatrických léčeben. 

Jirásek psal i pro několik novin a časopisů, kde měl často svůj vlastní sloupek. V televizi 

o něj byl zájem v devadesátých letech, ale i ten časem opadl. Poslední rok se Jirásek 

intenzivně připravuje na návštěvu německých a rakouských léčeben, o kterých by 

také rád psal. Doufá, že změna destinací vyvolá větší zájem o problematiku duševního 

zdraví u jeho čtenářů. Jirásek je také angažovaný v reformě psychiatrické péče.  

K tomu se pojí i jeho práce v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zapojuje  

do destigmatizačních kampaní. 
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Dnes ráno poprvé shledali… jsem tu pátý den, 
nakolik si vybavuju, všechny tyto zápisky si tisknu jen  
do paměti, abych si je posléze zapsal, až mě pošlou 
na jiné oddělení. Tak tedy dnes mě dva bratři vytáhli  
i s postelí na chodbu a mluvil jsem s doktorkou. 
Ptala se mě, jestli už jsem na tom lépe a jestli bych 
nechtěl proti depresi šoky. Věděl jsem po předchozích 
zkušenostech, že by mi to zcela rozbořilo koncepci, 
protože bych ztratil paměť. S lítostí jsem tedy musel 
odmítnout, načež mi je ordinovala, označila mě  
za nespolupracujícího, nechala uvést do karty,  
že jsem šoky odmítl, a pro jednou řekla: „Tak vidíte, 
pane Jirásku, možná se nám za chvíli zase vrátíte mezi 
lidi.“ Plešatá zpěvačka od Ionesca mluvila logičtěji  
než tahle dáma v letech, ale stížnosti jsem si tentokrát 
nechal pro sebe. Odpoledne mě vytáhli ze samotky  
a už tři dny na to jsem cestoval z pavilonu 27 zase  
na 1, jak se zde tak často stává. 

Na samotce jsem už dlouho nebyl, přemýšlel jsem o tom, 
jestli už vyčistili tu krev z mé minulé návštěvy, tak jsem 
sáhnul po sestřičce a řval, když mě poutali, nadával jsem 
jim do krav a do blbounů a oni mě i s postelí odvezli tam, 
kam jsem se po dobrém marně toužil dostat. Místnost 
asi 2x3 metry rozlehlá, plná ničeho, plná smradu, který 
mě teď do ní vítal. Místnost zamřížovaná a prolezlá 
odporným blázineckým světlem, žlutým až hrůza,  
ale úplně jinak žlutým než jinde v nemocnici. 

Třetí den, co jsem tu. Hodně přemýšlím. Máte čas  
na přemýšlení o sobě, řekl mi zdravotní bratr, když mi 
sem přinesl dva rohlíky na snídani a dohlédl, abych je 
do sebe vsoukal. Hledal jsem tu skvrnu od krve, od mé 
krve, ale nenašel. Na stěnách tu zoufale chyběly nápisy. 
Okno bylo nemyté už léta, a i kdyby ho někdo byl umyl, 
nebylo by přes jeho mléčnou šeď nic vidět. Oni se kryjí, 
aby je pacienti odsud nežalovali morseovkou do světa. 

Úryvek z autorova díla ‘Z Bohnic do Bohnic’ (strana 13):
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Smrt cyklistů nastartovala změny

Již v červnu 2019 započne stavba cyklostezky v centru Prahy, jejíž realizace by měla vyřešit 
celá léta trvající nesvár mezi cyklisty, chodci a řidiči automobilů, který zná každý, kdo kdy 
byl cyklistou, chodcem nebo řidičem automobilu právě ve zmiňovaném centru Prahy.  
Po události z minulého týdne, kdy bylo několik cyklistů umláceno holemi (dů)chodců, když 
klidně projížděli po chodníku směrem k mostu Legií, byl projekt kvapně schválen. Jelikož  
v centru už na cyklostezku není místo, přišel architekt Zbyněk Neslavil s geniálním návrhem 
vést cyklostezku po vodě. Na náměstí Jana Palacha doposud cyklisté museli opustit břeh 
Vltavy a prodírat se centrem až k Mánesu, kde cyklostezka pokračuje. S tím je konec. Palacha 
s Mánesem brzy spojí cyklistické molo. Jedná se o rozšíření nábřeží hlouběji do středu řeky. 
„Divím se, že to dávno někoho nenapadlo,“ říká předseda Spolku pražských cyklistů Jaroslav 
Hlušek. „Vidím za tím diskriminaci cyklistů ze strany Pražanů i úřadů. Jen si vzpomeňte  
na nedávné omezení cyklistického provozu v centru, naprostý nesmysl. Jsme, jako členové 
spolku, velmi vděční panu Neslavilovi a dalším lidem, kteří projekt podpořili.“  

-km-

Postpravdy
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Průzory
Dawid Zdobylak - Zimní ráno II. 

2019, 80 x 100 cm, olej na plátně
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Meditace

Petr sedí na zadku a počítá své nádechy a výdechy. Když se jeho koncentrace zvýší, začne dech 

pouze pozorovat a zapomene na matematiku. Vnímá ho jako jeden pohyb, který jde napřed dolů  

a potom zas nahoru. Jak nabírá koncentrace, cítí pomalu vzrůstající slast. Za chvíli nevnímá dech 

skoro vůbec, objektem jeho snažení se stane příjemný pocit, jenž rychle překonává cokoliv, co člověk 

může zažít mimo meditační podušku. Možná s výjimkou toho, kdy Petr zkoušel s přáteli extázi.  

Ale to se nepočítá. Kdo by potřeboval drogy.

Po chvíli Petra začne nudit i slast a postoupí dále. Není to za jeho večerní sezení naposled, co projde do další 

jhany. Petr totiž medituje už léta a koncentraci má vyvinutou stejně jako kulturista své svaly. A tak Petr sedí  

na zadku a vnímá své nitro způsobem, jakým ho to naučili v buddhistickém centru. Kdyby ho někdo pozoroval, 

ničeho zvláštního by si nevšiml. Snad by jen pochválil, jak rovně Petr sedí a jak vypadá vyrovnaně.

V tu chvíli do místnosti vstoupí Klára a políbí Petra na tvář. Petr otevře oči a vrátí se do místnosti,  

ve které celou dobu byl. Klára na něj po očku koukne a řekne: ‘Kdyby ses mi věnoval z poloviny tolik, kolik se 

věnuješ tomu tvému sedátku.’ Petr pohlédne na Kláru a z jeho pohledu nejde nic vyčíst. Pokeroví hráči by se  

od něj mohli učit. ‘A je ti to vysedávání vůbec k něčemu?’ zeptá se Klára vážně. Petr se zasměje: ‘Vlastně k ničemu. 

Úplně k ničemu.’

Klára ho ještě jednou políbí a opustí místnost. A Petr se vrátí lovit nic do svého nitra.

Pavel Oulík

Dawid Zdobylak - Nad Odrou
2018, 60x80 cm, olej na plátně
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Zámezí # 1

oficiální magazín CRPDZ

Průzory
Tereza Saxlová

“Strach strach strach ... nic nic nic ... sevřenost vězení žádný 

prostor bezčasí tíseň vztek”, myslelo to tak trochu cize  

v mé hlavě a já si to zapsala na papír. “Svět je statický, mrtvý, 

vylidněný. Jako pustá měsíční krajina s krátery uprostřed 

rudé pouště.”, napsala jsem si jindy do deníku. A jindy 

zase: “Svět mi připadá úplně cizí. Nic mi neříká. Jsem jako 

kamera pasivně snímající své okolí.” A pak taky: “Lidé mi 

připadají málo reální, spíš jako nějaké stíny. Přesto se mi 

někdy zdá, jako by mnou procházeli.” Jsem nikdo a nikde, 

není tam nic a nejsem tam s nikým. Bylo to asi před pěti lety 

(předesílám, že teď jsem přece jen někde jinde). Jakožto 

bývalý adept filosofických studií jsem se tehdy snažila 

krmit svůj sebepožírající mozek četbou Heideggera, ale 

ten mě úlisným způsobem vracel k sobě samé. Neuhýbání 

před prožitky nicotnění světa v nudě či úzkosti a trvalé 

puštění si nicoty do duše považoval za součást revolučního 

obratu člověka směrem k autenticitě a odpovídání Bytí. 

Němému hlasu Ničeho, který nás ladí do hrůzy propasti, 

je podle Heideggera třeba pozorně naslouchat, chceme-li 

pobývat v hájemství Bytí. V případě těžší duševní nemoci 

jde sice spíše o ohlušení znicujícím zničujícím řevem  

a do propasti je člověk spíše stržen než laděn, ale i tam 

jde podle mého o Nic a ne o nic. Skutečně mi jeden 

začínající psychoterapeut řekl, že považuje schizofreniky 

za silně autentické bytosti propadlé do svého vnitřního 

času. Přirozeně, každý, kdo takové “nicotnící” stavy 

zažil, ví, že je to ošemetné. Ani samotný Heidegger a jím 

ovlivnění daseinsanalytičtí psychiatři nám v tomhle ohledu 

mnoho nepřejí - duševní nemoc podle nich není jinakost,  

ale privace, chybění, zbavenost, porucha, tedy prostě - nic. 

Krášlit se je ovšem nutné, chceme-li se vydat (do) nějaké 

společnosti. Podle mne lze klidně říct, že zkušenost vytržení 

ze světa a bytí s druhými, jak k ní dochází v šílenství, 

vytváří svého druhu jinou kvalitu bytí, kterou lze kreativně 

vyjadřovat, komunikovat a kultivovat, aby se člověk 

jen těžce a marně nesnažil být jako a zase “normální”, 

anebo prostě “jako ostatní” (a nemyslím tím nutně to,  

co psychiatři nazývají tzv. pozitivními symptomy). Zážitek 

psychotického onemocnění, kdy člověk ztrácí všechnu 

oporu a světské vazby a je vydán propastem Ničeho, je 

mnohdy vržením do sladké trýzně vybuchující kreativity, 

spirituality a všeobjímající osobní filosofie - a že to je něco 

a ne nic, by měl uznat i ten, kdo se kloní k znicotňování 

všech soukromých bludných realit. Zkušenost šílenství 

podle mě trvale otevírá člověka do hloubky a nutí ho se 

neustále bolestivě protahovat úzkou skulinou tvořenou 

nárokem na radikální vnitřní pravdivost a ryzost -  

pro jiné neviditelné břímě, které nesnadno nést, když léta 

vytvářený veřejný povrch byl z člověka násilně serván  

a podobu Heideggerova veřejného anonyma, v níž běžný 

netransformovaný člověk poklidně setrvává po většinu své 

každodennosti, si lze pouze nasadit jako škrabošku. Tak 

lze snad i po heideggerovsku, necháme-li se trochu unést 

bájechtivým mámením, nazvat těžce duševně nemocné 

jakýmisi mlčenlivými strážci Bytí. Šílenství nicotní - 

ale z ničeho byl jednou stvořen celý svět. 

Heidegger, Nic a Šílenství
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