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A d a m

Do Podaných Rukou ho přivedla 

vášeň k breakdance. Dnes již 

třiatřicetiletý Adam začal chodit do 

Nízkoprahového centra pro děti 

a mládež v Olomouci právě kvůli 

tanci. „Vlastně to nastartovalo moji 

kariéru. Spousta lidí mimo zařízení 

nás odsuzovala, tam jsme se ale 

cítili chránění a respektovaní,“ 

vzpomíná na své začátky v centru 

úspěšný tanečník. Celý život se 

potýká s rasismem, v Podaných 

Rukách mu ale ukázali, že všechno 

je jen o lidech a s každým se dá 

dobře vyjít a komunikovat. 

„Začal jsem dělat breakdance a  tan-
covat v  roce 1997. S  kamarády jsme se 
scházeli venku, sehnali jsme si kus lina, 
vzali magneťák nebo jsme jen tleskali do 
rytmu. Stačilo nám opravdu málo. Jednou 
nás zahlédla slečna — Kačenka — a doporu-
čila nám místo, kde bychom mohli tréno-
vat,“ vzpomíná na své začátky u Podaných 
 Rukou. 

Tehdy Adam vnímal nízkoprahové 
centrum spíš jako místo, kam se chodil 

zdokonalovat v  tanci. Později však zjistil, 
že na něj i na jeho kamarády mají sociální 
pracovníci pozitivní vliv. „Oni nás postrká-
vali dopředu, podporovali nás v  tom, co 
jsme chtěli dělat. Respektovali nás za to, 
že se o něco snažíme a že by to mohlo mít 
budoucnost,“ pochvaluje si. Sociální pra-
covníci tak pomohli Adamovi i jeho partě 
překonat nástrahy dospívání. „Uvědomil 
jsem si, že lidé, co v tomto centru pracují, 
umí komunikovat s naší romskou komuni-
tou, ví, jak nám promluvit do duše a získat 
si pozornost“ říká. 

Adamova puberta byla podle jeho slov 
dost náročná, často narážel na bariéry 
rasismu. „Když jste Rom, tak vás spousta 
lidí vidí automaticky negativně. Několikrát 
jsem zažil, že mě nepustili do klubu, ale 
moje kamarády ano, nebyli to Romové. Ta-
kové věci se stávaly vždycky a dějí se i teď. 
Nechápal jsem to. Byl jsem z  obyčejné 
rodiny, žili jsme jako všichni ostatní, měli 
jsme doma uklizeno.” Menší změna podle 
něj přišla díky seriálu Most. 

Když ale přišlo na tanec, pro Adama šly 
všechny problémy stranou. Jeho vrstevníci 
chodili na diskotéky a do hospody, Adam 
na trénink. Veškerou svoji energii vkládal 
do tance a sebezdokonalování. „Přinášelo 
mi to osvobození od reality, emoce v tanci 
mi pomáhaly vyrovnávat se s různými situ-
acemi, mimo jiné s projevy rasismu,“ říká 
breakdancer, který se v té době rozhádal 
s  ostatními kamarády a  jejich taneční 
skupina se rozpadla. Adam se chtěl dál 
vyvíjet, a tak se  rozhodl přihlásit do jedné 

Zvědavost, špatná parta lidí nebo těžká životní 

situace. Jak lehké je uklouznout…  

zvednout se zpátky může být ovšem těžší, 

bez pomocné ruky někdy téměř nemožné. 

Společnost Podané ruce naštěstí už třicet let 

ochotně podává ty své. Natrvalo se zapsala do 

životů tisíců lidí, kteří se potýkali se závislostmi. 

Třicet let jsou tu Podané ruce pro ty, kteří je 

potřebují. Třicet let konají dobro.

U příležitosti třicátých narozenin organizace 

se rozhodli nejen její bývalí a současní klienti, 

ale také někteří ze zaměstnanců podělit o své 

zážitky a zkušenosti s Podanýma rukama. 

Životní příběhy tří desítek lidí si můžete přečíst 

na stránkách této brožury. Některá vyprávění 

jsou drsnější, náročná na čtení. Všechna mají 

ale jedno společné — šťastný konec.
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olomoucké taneční skupiny. S průvodním 
e-mailem mu tehdy pomáhal sociální pra-
covník Dušan Gajdošík, se kterým si v cen-
tru vytvořil kamarádský vztah. 

Adam se díky tomu začal zlepšovat 
nejen v breakdance, ale i v dalších taneč-
ních stylech. Z  undergroundové scény 
se  pomalu dostal na komerční úroveň 
a v roce 2006 vyhrál soutěž Tanečník roku. 
Začal spolupracovat s  choreografem Ye-
mim A.D. a  objevil se na stejném pódiu 
jako slavný 50 Cent. „S Yemim jsme dělali 
různé workshopy, po čase bohužel spo
lupráce skončila. Vyčerpali jsme všechno, 
co jsme si mohli předat. U tance není nic 
napořád. Chtěl jsem na českém rybníč
ku prorazit, ale bylo mi řečeno, že nikdo 
nemá zájem spolupracovat s Romem. V ži
votě jsem necítil tak silnou lítost,“ popisuje 
úspěšný tanečník. 

Adam i tak problémy s rasismem pře-
konal a vydal se do světa, aby se tancem 
živil. Podařilo se mu to. Jen co se ale po-
stavil na vlastní nohy, začal pociťovat, že 
ho tělo limituje a  něco není v  pořádku. 
Přibíral na váze, potil se, byl čím dál una-
venější. Se zdravotními problémy se svěřil 
do rukou obvodní lékařky ve Šternberku. 
Dostalo se mu ale jen opakovaných testů 
na alkohol a drogy. Podezření, která jasně 
vyplývala z jeho romského původu. Adam 
věděl, že příčina je jinde, už několik let 

nepije. „Doktorka si nechtěla připustit, 
že jsem opravdu nemocný. Nakonec mi 
došla trpělivost a přešel jsem k  lékaři do 
Olomouce. Tam po pečlivém vyšetření od
halili nádor na nadledvinkách a operovali 
mě za pět minut dvanáct,“ popisuje svoje 
zdravotní komplikace Adam. 

Po operaci se rychle zotavil a  v  sou-
časné době žije spokojený a klidný život 
po boku přítelkyně a  dvou koček. Učí 
v tanečním studiu Beat Up Zlín a chystá se 
na otevření vlastního tanečního studia. Do 
Podaných Rukou chodí navštěvovat právě 
Dušana Gajdošíka, který v  něm vždycky 
viděl něco víc. „Vznik pevného přátelství je 
běh na dlouhou trať, kamarád nemůže být 
každý. Ale Dušan rozhodně mým kamará
dem je. Pomohl mi rozhodnout se v život
ních situacích, kde bych tápal. Ukázal mi 
různé perspektivy řešení problémů a  na
směroval mě na správnou cestu,“ uzavírá 
Adam s úsměvem na rtech.

Bylo jí třináct let a  potkala partu vrs-
tevníků. Začínali alkoholem a  k  lehkým 
drogám nebylo daleko. „V deváté třídě už 
byl ze mě denní uživatel. Chodila jsem do 
školy pod vlivem, jinak se mi třepaly ruce,“ 
vzpomíná Anna, která málem základní 
školu nedokončila. Navštěvovala středisko 
výchovné péče, později se dostala do dia-
gnostického ústavu, kde se poprvé setkala 
s drogami. „Utekla jsem s jednou chovan
kyní. Stopovaly jsme a  nechaly se svézt 
neznámým mužem. Nabídl nám pervitin 
a já si ho hned aplikovala do žíly. Ani jedna 
z nás nepřemýšlela o důsledcích.“ 

Vyzkoušela i  opium a  LSD. Drogy jí 
obstarávali její partneři, vystřídala jich 
spoustu. Několikrát se málem předávko-
vala. „Přístup k drogám jsem měla opravdu 
jednoduchý, šlo o úlevu, o zábavu. Právě 
proto jsem byla v  devatenácti tak zniče
ná,“ popisuje. Doktoři ji tehdy varovali, že 
bude-li takovým tempem pokračovat, do 
dvou let zemře.

Od té doby žila na ulici. Bylo to pro ni 
nejnáročnější období v  životě — přesný 
opak svobody, po které vždy tak moc tou-
žila. „Člověk ráno vstal a musel přemýšlet, 
kam si zajde na záchod, kde vezme jídlo. 
Celý den jsem se jen snažila zajistit si zá
kladní lidské potřeby.“  

To, jak se dostala z ulice, si nepamatu-
je. Ve dvaceti ale už měla střechu nad hla-
vou a se svým tehdejším partnerem čekala 
dvojčata. „Vzpomínám si na to jen matně. 
Bez drog jsem nedokázala žít, ale říkala 
jsem si, že budu skvělá matka,“ vypráví 
Anna, která šla nakonec na potrat. Právě 
přerušení těhotenství bylo impulsem, proč 
se rozhodla začít léčit. Nastoupila na de-
tox a do psychiatrické léčebny v Opavě. 

A n n a

Začalo to alkoholem. V šestnácti 

letech se k němu přidaly i drogy, 

o rok později už žila na ulici. 

Poprvé se Anna rozhodla vyhledat 

pomoc krátce po potratu. Čekala 

tehdy dvojčata. „Vzbudila jsem se 

z narkózy, po dlouhé době jsem 

byla čistá. Plakala jsem. Dohnalo 

mě, že jsem to nechala zajít tak 

daleko.“  Podané ruce jí pomohly 

vydat se správným směrem.
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Před hádkami Markéta utíkala do kina, 
trávila čas v přírodě a propadla bruslení. 
Domů se vracela s čistou hlavou, ale rea-
lita ji brzy dostihla. „Došlo to do takové 
fáze, kdy jsem počítala s  tím, že jednou 
otevřu dveře a  on tam bude bezvládně 
ležet na zemi. Umře mi. Ta bezmoc mě pa
ralyzovala,” vzpomíná.  

Vinu nedává jen partnerovi, ale i nasta-
vení společnosti. V Česku se nadměrnou 
spotřebou alkoholu chlubíme a neuvědo-
mujeme si, že se pohybujeme na tenkém 
ledě. Pro Markétu bylo velkým překvape-
ním, že v  léčebně, kam chodila za příte-
lem, potkávala spousta doktorů, inženýrů, 
matek a krásných a úspěšných žen. Nikdo 
neměl vousy po pas plné drobků a zbytků 
pomazánky, jak si vždy představovala. 

Tomáš aktuálně rok abstinuje a Marké-
ta je na něj právem hrdá. Obavy o to, jestli 
je ten stav udržitelný, ji ale pořád mučí. 
Právě proto chodí na terapie do Podaných 
rukou, kde funguje skupina pro blízké 
těch, kteří se léčí. Pouhé debatování s pro-
školeným personálem je jako pohlazení 
na duši. „Hodně mi to pomáhá. Je nás tam 
spousta, kteří v tak toxickém prostředí žijí. 
Mám pocit, že v tom nejsem sama,“ popi-
suje Markéta. 

Partner bere lék Antabus. Pokud se pa-
cient dotkne alkoholu, tělo odpoví celou 
řadou nepříjemných reakcí. Je to pojistka 
pro Tomáše i Markétu. Díky tomu proběhl 
třídní sraz bez problémů a místo alkoholu 
se pila obyčejná limonáda. „Jsem ráda, 
že jsem to s ním nevzdala. Pořád jsem si 
opakovala, že to není on, že ho proměňuje 
alkohol. On je totiž jinak moc hodný chlap. 
Ale v první řadě musím poděkovat Poda
ným rukám, že tu pro mě byly a  vlastně 
stále jsou,“ zakončuje Markéta.

Po propuštění se vrátila do Třince. 
Nebylo to ale šťastné období. Svíraly ji 
deprese a těžko hledala uplatnění na trhu 
práce. „Měla jsem jen základku, nic jsem 
neuměla, o  zodpovědnosti a  návycích 
nemluvě. První výplaty jsem propila.“ Brzy 
potkala staré kamarády z drogového pro-
středí a po roce byla v ještě horším stavu 
než před léčbou. Žíly měla od opakované 
aplikace zničené a  drogy ji přestávaly 
uspokojovat. 

Její život visel na vlásku a k finálnímu 
rozhodnutí nastoupit k  opětovné léčbě 
donutil Annu absces, kdy ji ruka zčernala 
a ztratila v ní cit. Stačilo pár hodin otálet 
a  o  celou končetinu by přišla. Bylo jí te-
prve dvaadvacet let a  psychicky byla na 
dně. Vyhledala pomoc centra Podané 
ruce a nastoupila do terapeutiké komuni-
ty Podcestný mlýn. „Terapeuti mi tam moc 
pomohli. Brala jsem je jako rodinu. Cítila 
jsem, že o mě mají skutečný zájem. Byl to 
pro mě nejsilnější zážitek v životě.“ 

Dnes Anna už jedenáct let abstinuje 
a sedm let se nedotkla cigaret. Dodělala si 
maturitu a formou kurzů se pořád vzdělá-
vá. Žije na jihu Moravy v rodinném domě 
se svým manželem a dětmi.  Částečně se 
zapojuje do osvěty ohledně drog a závis-
lostí. Vyprávění plné zkušeností je v jejím 
podání hodně surové. Volné chvíle tráví 
aktivně, jezdí na kole a  baví se s  přáteli. 
Má to štěstí, že se narovnaly její vztahy 
s rodiči. 

„Jsem na sebe moc pyšná,“ říká a tečou 
jí u toho slzy. „A děkuji i Podaným rukám, 
bez nich bych nebyla tam, kde dnes jsem.“

M a r k é t a

Sama se se závislostí nepotýkala, 

několik let ale podřizovala celý 

svůj život blízké osobě, která 

neměla život pevně ve svých 

rukách. Markétin partner holdoval 

alkoholu a trable ve vztahu na 

sebe nenechaly dlouho čekat. 

„Přítel byl agresivní, bála jsem se,“ 

vzpomíná. Netušila, že je situace 

tak vážná.  Jedním z důvodů bylo 

i to, že alkohol není ve společnosti 

vímán tak negativně jako třeba 

drogy. Markéta si ale i s touto 

návykovou látkou zažila své…

Dva roky žila s  přítelem, který si ne-
dokázal odepřít alkohol. „Šestnáct hodin 
denně prospal, nevyšel ani do druhého 
patra. Zhubl na šedesát kilo, byl samá 
kost,“ popisuje. Dodává také, že lahve 
s    alkoholem měl poschovávané všude 
po domě. Brzy se přidaly záchvaty vzteku, 
ataky a emocionální nestabilita. Opakova-
ně docházel do léčeben i na detox, cestu 
k  lahvi ostrého pití si ale vždycky našel. 
Markéta věřila, že se vše v  dobré obrátí, 
ale bylo to pro ni nesmírně psychicky ná-
ročné. „Tolikrát jsem se ptala sama sebe, 
proč to dělám. Proč ho neopustím. Proč 
se tak trestám. Nerada se vzdávám, to je 
celé,“ vysvětluje.
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N i k o l a

E s t e r

Nikola neměla v životě štěstí na 

partnery. Musela čelit fyzickým 

útokům i ponižování. V šestnácti 

letech poprvé vyzkoušela drogy. 

„Měla jsem tehdy staršího přítele, 

pobízel mě, abych to vyzkoušela. 

Netrvalo dlouho a propadla 

jsem jemu i drogám,“ vzpomíná. 

V sedmnácti skončila na detoxu, 

on šel do vězení. Tam se později 

ocitla i Nikola. Dnes ale vede 

úplně jiný život.

„Chodím sem každý den,“ začíná 

své vyprávění dvacetiletá Ester. 

Navštěvuje Nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež v Olomouci 

už od puberty a oblíbila si jak 

nabízené volnočasové aktivity, tak 

i personál. Nejde ale jen o zábavu, 

dokonce si tu našla přítele, 

se kterým plánuje společnou 

budoucnost.

Nikola se se svým partnerem ocitla pří-
mo u zdroje. Policie se neptala a sebrala 
je oba. „Nikoho nezajímalo, jaký byl můj 
skutečný podíl viny. Patřili jsme k sobě, to 
stačilo,“ vzpomíná Nikola. Kvůli podmínce 
z minulosti si odseděla čtyři a půl roku, její 
partner odešel jen s podmínkou. „Byla to 
láska jako trám, slíbili jsme si, že na sebe 
počkáme.“ A  dodrželi to. Zatímco se ale 
Nikola rozhodla s užíváním drog přestat, 
její přítel jim zase podlehl. Do týdne zlákal 
i Nikolu. Nebral ohledy na to, že podstu-
povala ambulantní léčbu. Nezáleželo mu 
na ní. Věděla, že musí toxické prostředí 
opustit. Bylo to těžké, ale pomocnou ruku 
našla u  muže, který se později stal jejím 

životním partnerem. „Nechápala jsem, co 
by se mnou chtěl mít takový kluk společ
ného. Prostředí, kde jsem se pohybovala, 
mu bylo cizí. Byl normální, žil slušně,“ 
vzpomíná s úsměvem.

Na tom, že porazila boj s  drogami, 
se velkou měrou podílely i Podané ruce. 
Provázely ji celý život. Odvážely Nikolu 
na detox, spolupracovala s  jejich kon-
taktním centrem, setkala se s nimi v rámci 
poradenských služeb ve vězení. V červnu 
dokončila program KOMPAS. „Zkoušela 
jsem i jiné organizace, ale s žádnou nebyla 
tak dobrá spolupráce. Jsou zodpovědní 
za mé zdraví, za současný život. Doufám, 
že zůstanou i do budoucna tak opravdoví 
a  nasměrují na správnou cestu i  spoustu 
dalších.“

Za roky, které pro ni byly velmi psychic-
ky náročné, udělala tlustou čáru a nechce 
se ohlížet zpátky. Týká se to drog i pobytu 
ve vězení. „Zdravotnictví tam mají špat
né  — zanedbali mi zápal plic, přišla jsem 
o  několik zubů. Ve vězení byla spousta 
 leseb, když si na vás někdo zasedne, ne
máte šanci,“ říká Nikola se sklopeným 
zrakem. Na chvíli se odmlčí. Trestankyně 
mohou takové případy nahlásit, nic se pak 
ale reál ně nestane.

Nikola si sáhla na dno. Byly chvíle, 
kdy chtěla všechno zahodit, během léčby 
měla pozitivní testy, nechodila na sezení, 
chyběla jí motivace. „Dnes mám ale tisíc 
důvodů se ke starému životu nevrátit.“ 
Vypadalo to, že se dítěte nedočká, ale 
podařilo se. Prožívá nejkrásnější chvíle 
v životě a s partnerem, který ji celou cestu 
na cestě z  bludného kruhu podporoval, 
se těší na rodinu. „Nedávno jsem viděla 
na zemi zatavenou stříkačku. Jen jsem se 
pousmála, že už je to za mnou a šla jsem 
dál,“ zakončuje pyšně Nikola.

Romská dívka se pomalu ale jistě se-
znamuje s  nástrahami dospělého života. 
Od patnácti let chodí po brigádách a nyní 
si hledá práci na hlavní pracovní poměr. 
S  tím jí vytrvale pomáhají zaměstnanci 
nízkoprahového centra. „Každý den sednu 
k počítači a s pomocí lidí z centra pročítá
me inzeráty na práci,” říká. Chodila uklízet 
do olomoucké restaurace, ale po měsíci jí 
neprodloužili smlouvu. „Byla jsem smutná, 
ta práce mě bavila, už jsem si zvykla na 

ostatní zaměstnance. Ale nechtěla bych 
být celý život jen uklízečka, chci dělat něco 
lepšího,“ stěžuje si. Ester se zasní a začíná 
vyprávět o práci v supermarketu. „Baví mě 
ten ruch a babička říká, že mi to se skene
rem jde dobře. Snad se mi jednou poštěstí. 
V jednom supermarketu hledají posilu, tak 
musím v centru sepsat životopis.” 

V  Podaných Rukách tráví Ester vět-
šinu svého času. „Je to relax, můžu se tu 
vypovídat, zatancovat si. S Terkou jsme tu 
skoro pořád. Je to moje sestřenice a blízká 
kamarádka. V  patnácti jsem si sice našla 
přítele a tanec jsem omezila, přestala jsem 
s olomouckou Charitou jezdit na soutěže 
do Ostravy nebo Brna, abych měla na lás
ku více času, ale do centra se pořád vra
cím, abych mohla s Terkou a s pracovnicí 
Maruškou nacvičovat nové sestavy, které 
najdeme na internetu,” dodává. 

Podané Ruce zajišťují pro své klienty 
rozličné aktivity a poradenské služby. Ester 
se nejvíce sblížila s  pracovnicí Andreou. 
Vypráví si o zážitcích i  trápení. „Andrejku 
mám nejraději, jsme si blízké. Můžu se jí 
svěřit úplně se vším. Už mnohokrát jsem za 
ní přišla s pláčem, ale pokaždé mě utěšila 
a ukázala mi cestu, jak z toho ven. Jednou 
jsem na tom byla tak špatně, že jsem se 
začala řezat. Andrea okamžitě zakročila. 
Právě díky ní jsem si uvědomila, že to není 
řešení. Někdy se svěřím i Dušanovi, ale to 
jen v případě problémů s přítelem. Holčičí 
věci probírám jenom s Andrejkou,” dodává 
Ester s úsměvem. 

Ester pochází z velké rodiny, má sedm 
sourozenců. S  matkou má ale chladný 
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vztah a mnohem častěji je u své babičky. 
„Trávíme spolu hodně času, je úplně jiná 
než moje máma. Naučila mě vařit a péct, 
chodíme spolu do kostela. Nevyměním 
ji za nic na světě,” dodává. Babička pod-
poruje i  její vztah s Tomášem, se kterým 
se seznámila v  nízkoprahovém centru. 
Nedávno dostudoval střední školu a  živí 
se jako automechanik. Oba bydlí u  jeho 
prarodičů. Ester si chce rychle najít práci, 
aby mohli žít spolu, osamostatnit se a za-
ložit rodinu. 

Mají velké plány, Ester čekají posled-
ní měsíce, kdy si může v nízkoprahovém 
centru užívat odpočinku a  zábavy. Od 
jednadvaceti let pro ni končí volnočasové 
aktivity, zbyde jen poradenství. „Bude mi 
to tady moc chybět, nedokážu si život bez 
centra představit,“ smutní Ester. Nebude 
to ale trvat dlouho. Jen co s přítelem zalo-
ží rodinu, přivede do Podaných Rukou své 
děti, aby si užily stejně krásné a pohodové 
dětství a dospívání jako ona.

covníci byli vlastně z Podaných rukou,“ vy-
světluje Oldřich. Mezi nimi byl například 
i  Jaroslav Žák, který bojoval  s  drogami. 
Charita také pomohla Podaným rukám 
získat první dotace od města. 

Vzájemná spolupráce pokračovala 
i v  letech následujících — Podané ruce se 
soustřeďovaly na služby v oblasti prevence 
a léčby závislostí v Brně, v dalších městech 
jižní Moravy a na Vysočině pak pomáhaly 
tyto činnosti rozšiřovat Charitě. Dodávaly 
jí pracovníky, školily je. „Je super, že jsme 
se zvládli takto dohodnout a „nelézt si do 
zelí“. To je, myslím, ojedinělé, neziskov
ky se často přetahují a  konkurují si,“ říká 
Oldřich, který byl i  od začátku členem 
správní rady organizace. „Několikrát jsem 
s tím z časových důvodů chtěl přestat, ale 
Jindřich mě ne a ne pustit, tak jsem tam 
pořád,“ dodává pobaveně.

Zatímco Podané ruce se dál věnovaly 
problematice závislostí, Charita se sou-
středila i na další skupiny potřebných. Po-
máhají seniorům, zdravotně postiženým, 
matkám v  tísni i  lidem bez domova. „Po
dané ruce pracují s nepopulární skupinou 
obyvatel, pro kterou veřejnost často nemá 
pochopení. Bylo pro ně určitě těžší vydo
být si své místo na slunci než třeba pro nás. 
Naštěstí Jindřich je svou výřečností scho
pen vymámit z ‚jalové krávy tele‘“. Svou pílí 
a neodbytností dokázal organizaci posu-
nout až tam, kde je dnes.

S  Jindřichem jsou dlouholetí přátelé, 
nějakou dobu spolu dokonce sdíleli jednu 
domácnost. „Jel jsem si do Anglie vypilo
vat jazykové dovednosti. On tam studoval, 
a  tak mě u sebe na měsíc nechal bydlet. 
Tam jsem poznal blíže nejen Jindru, ale 
i jeho rodinu,“ vypráví Oldřich.

O l d ř i c h 
H a i č m a n

Bylo mu dvacet let, když se 

poznal s o tři roky mladším 

Jindřichem Vobořilem, budoucím 

zakladatelem Podaných 

rukou. „Oba jsme byli součástí 

společenství, které se scházelo 

v kostele svatého Jakuba v Brně 

a pomáhalo sociálně slabým,“ 

vzpomíná Oldřich Haičman. Ten 

sice není zaměstnancem ani 

klientem Podaných rukou, přesto 

hraje v jejich historii i současnosti 

důležitou roli. Jako ředitel 

Diecézní charity Brno s nimi už 

totiž téměř třicet let intenzivně 

spolupracuje.

Obě organizace vznikaly na počátku 
devadesátých let, Podané ruce nejdříve 
jako nadace. Tehdejší zákon o  nadacích 
jim ale neumožňoval zaměstnávat lidi. 
„Jindra mě poprosil, jestli je nemůžeme 
zaměstnat u nás. A tak mí první čtyři pra
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Od loňského jara obě organizace spo-
lu pracují na potlačení pandemie. Podařilo 
se jim pro své klienty i  zaměstnance se-
hnat ochranné pomůcky ze zahraničí, ne-
musely se tak spoléhat na stát. Začátkem 
září začaly Podané ruce a  Charita jako 
první v  Česku s  testováním v  domovech 
seniorů. „Bylo to ještě před plošným naří
zením vlády. Nikdo to moc neznal, všichni 
se na to dívali zvláštně. Bylo těžké vysvětlit 
našim zaměstnancům, že se jim budeme 
každý týden šťourat v nose, ale pro dobro 
našich klientů to nakonec pochopili.“

Organizace se zapojily i do vakcinace, 
vybudovaly očkovací centrum v  Janáč-
kově divadle. S  mobilními týmy jezdí po 
celém Jihomoravském kraji i na Vysočině, 
kde očkují imobilní pacienty. Několika vý-
jezdů s očkovací sanitkou se Oldřich sám 
zúčastnil. „V našich službách je spousta ne
pohyblivých pacientů a období pandemie 
pro ně bylo náročné. Oni sami se nikam 
nedostali a rodina za nimi nechodila, aby 
je nenakazila. Když jsme je naočkovali, 
bylo vidět, jak se jim ulevilo. Tehdy jsem 
cítil, že je naším posláním jim pomoci, pro
lomit vakcínou i tu sociální izolaci.“

Mrzí ho, že stát neziskový sektor v pan-
demii přehlížel. Všechno musel vždy dělat 
stát, úřad nebo samospráva. „Často nám ří
kají, že neziskovky se nemají do pandemie 
míchat. Přitom pak přijde tornádo a  tam 
se s námi automaticky počítá, jako kdyby 
to byla naše povinnost pomáhat v krizích,“ 
říká ředitel Diecézní charity Brno. V obcích 
zasažených tornádem poskytovala Cha-
rita akutní materiální pomoc, pomáhala 

při demo licích, dovážela potřebný sta-
vební materiál. Poskytuje i psychosociální 
pomoc. Vyhlásila také finanční sbírku, ve 
které se vybralo už přes tři sta třicet mi-
lionů korun. V  obcích plánuje pomáhat 
dlouhodobě, a to zejména sociálně znevý-
hodněným.

 „Přeju si pro nás i pro Podané ruce, aby 
neziskovky začaly být brány více vážně. 
A také abychom v sobě znovu dokázali na
jít spontánnost, se kterou obě organizace 
vznikaly. Dnes nad vším moc přemýšlíme — 
zda máme na určité činnosti dost lidí, dost 
peněz. Spontánnost a  nadšení vymizely 
a  já bych nám přál, abychom je opět na
lezli,“ zakončuje Oldřich.

J a n a

S drogami Jana experimentovala 

už při studiu na středním 

odborném učilišti. Začínala 

s marihuanou, ale později se 

přidal pervitin. „Většina peněz 

z výplaty šla na drogy. Bylo mi 

to jedno,“ otevírá své vyprávění 

Jana. Utíkala tak před problémy ve 

vztahu. Probrala se až ve chvíli, kdy 

ji sociální pracovníci po porodu 

sebrali dceru.

Cítila se šťastná a milovaná. Ani ve snu 
by ji nenapadlo, že na ni partner vztáhne 
ruku. Obviňoval ji z  nevěry, omezoval ji, 
urážel a ponižoval. Jana skončila v nemoc-
nici se zlomenou čelistí. Utekla k přítelově 
matce a  ta ji donutila jít na pohotovost. 
Situace byla vážná, soud mu vyměřil trest 
čtyři a půl roku ve vězení. Jana se za přítele 
ale přimluvila a ten se po dvou letech do-
stal na svobodu. Po propuštění se k sobě 
všichni tři — Jana, malý syn a přítel — vrátili. 
Krátce na to se narodilo druhé dítě.

„Pomohla jsem mu život dostat do 
rovnováhy, kterou nikdy nezažil. Chodil 
do práce, měli jsme bydlení, zkrátka se 
nám dařilo. Občas jsme si dali pivo nebo 
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 marihuanu, jednou za čas pervitin. To jen, 
když nebyly děti doma,” říká Jana bez 
skrupulí. Obrátili se na víru a vypadalo to, 
že je všechno na dobré cestě. Problém 
nastal v momentě, kdy Jana nastoupila do 
práce. Její přítel měl hlídat děti, ale opil 
se a po návratu svoji partnerku zbil. Děti 
všechno viděly, to byla pro Janu poslední 
kapka. Sbalila se a odešla. Úlevu jí přinesl 
až rozsudek soudu, který jejího partnera 
poslal bezmála na rok za mříže. Sama ale 
starost o děti nesla těžce a po nocích pro-
padala drogám a alkoholu. 

Tentokrát na přítele nečekala a  našla 
si jiného, se kterým se odstěhovala zpát-
ky na Moravu. Další děti neplánovali, ale 
osud tomu chtěl jinak. Těhotenství bylo 
pro Janu jako za trest, nechtěla to při-
jmout, nesnášela rostoucí břicho. Nezmě-
nila životosprávu ani přístup k  drogám. 
To se naplno projevilo ke konci třetího tri-
mestru, kdy začala zvracet. Až do termínu 
porodu musela zůstat v nemocnici. Pohled 
na bezbrannou holčičku sice změnil Janin 
názor, ale pozitivní test na drogy přinutil 
sociální pracovnice dítě matce odebrat. 

Poslední čtyři měsíce je Jana čistá, 
což potvrzuje pravidelnými testy. Dceru 
i  její pěstouny smí navštěvovat jen v do-
provodu pracovnice úřadu, ale všechno 
je na dobré cestě a  vypadá to, že brzy 
budou všichni spolu. Velkou měrou se na 
všem podílí terapie u psycholožky Jarmily 

 Krajčové. Naučila Janu metody, jak zvlá-
dat smutek a  výčitky, zkoušejí dechová 
a meditační cvičení. 

Bohužel na Janu slovně i fyzicky zaúto-
čil současný přítel, touha po droze se tak 
opět stala silnější.  Jana patří mezi extrém-
ně důvěřivé lidi, ale po poslední zkuše-
nosti nehodlá chyby z minulosti opakovat. 
Chce se postavit na vlastní nohy, hledá si 
bydlení a stabilní práci. „Cítím, že se ze mě 
stává silnější člověk. Jdu strachu naproti. 
Neříkám, že ho v sobě nemám, pořád tam 
někde je, nicméně se s ním snažím praco
vat,“ přibližuje.

Občas se Jana přistihne, jak v  duchu 
rozmlouvá s Bohem, který se jí v posled-
ních měsících stal nejbližším přítelem. 
„Děkuju mu třeba za to, že je dnes tak 
krásný den. Prosím ho, abych neztrácela 
sílu pokračovat. A to mi vnáší velký klid do 
života,“ uzavírá.

J i ř í

„Měl jsem podlomené zdraví.  

Přišel jsem o práci i o bydlení, 

byl jsem zadlužený. Kradl jsem 

a za peníze jsem se nabízel 

staršímu muži. Padl jsem na 

dno,“ vzpomíná na nejtěžší 

období svého života Jiří, který 

měl přes osm let velice blízko 

k drogám i k alkoholu. Nakonec 

začal abstinovat a čas a peníze 

investoval do nového koníčku.

První nesmělé seznámení s alkoholem 
se odehrálo v jeho deseti letech. S kama-
rády sehnali stáčené víno a  na hřišti ho 
vypili. V  pubertě trávil Jiří spoustu času 
ve skateparku, kde jezdil na kolečkových 
bruslích. A  právě tam zkusil ve čtrnácti 
letech marihuanu. „Líbilo se mi, co to se 
mnou dělá. Cítil jsem se uvolněný, svět mi 
hned přišel barevnější a zábavnější. Hodně 
jsme se nasmáli,“ vybavuje si. 

Mimo sportu se zajímal i o hudbu. Klari-
net a místo v orchestru ale brzy vyměnil za 
bicí a rockovou kapelu. „Ta atmosféra tam 
byla uvolněnější, hodně jsme u  zkoušení 
pili. Jednoho večera jsem měl na bubnu 
narýsovanou lajnu pervitinu a  spoluhráči 
mě vyzvali, ať to zkusím, že se mi pak bude 
dobře hrát. Od té chvíle jsem v tom začal 
lítat,“ vypráví. Měl ale pud sebezapření 
a snažil se užívat tvrdé drogy jen o víken-
du. Ve třetím ročníku na střední škole už 
byla situace tak vážná, že musel mít dávku 
každý den a nevyhýbal se ani aplikaci na 
toaletách. Byl ale nezvykle aktivní, skákal 
učitelům do řeči a výrazně zhubnul. Ško-
la informovala rodiče a ti s ním okamžitě 
zamířili k psychologovi. Nemělo to efekt, 
Jiří myslel jen na drogy. „Byl jsem pak 
výkonnější a komunikativnější, především 
u  holek jsem slavil úspěchy. Narostlo mi 
sebevědomí,“ vysvětluje Jiří. Složil matu-
ritu a nastoupil na vysokou školu, ale po 
měsíci byl všeho konec. Chtěl pracovat, 
vydělávat peníze a užívat si. Několik týdnů 
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se živil jako dělník na stavbě, vychovatel 
v nízkoprahovém centru a v domově dětí. 
Tam s  ním ale spolupráci kvůli pozdním 
příchodům a pochybnému přístupu ukon-
čili velice rychle. Uplatnění našel Jiří na 
zákaznické lince. Díky drogám — pervitinu 
a heroinu v kombinaci s krabicovým vínem 
— se pyšnil výmluvností a přes telefon do-
sahoval skvělých výsledků. S přítelkyní si 
pronajal byt a na život si nemohl stěžovat. 

Po čtyřech letech firma projekt ukon-
čila a  Jiří musel na prodejní linku. To 
už pravidelně navštěvoval kontaktní 
centrum na výměnu jehel a  docházel za 
psychiatričkou kvůli lékařským předpi-
sům na subutex. Náhražka za heroin ho 
ale utlumila, často v  práci usínal a  jeho 
výkon se prudce snižoval. Přišel o  práci 
i  o  byt. Okamžitě nastoupil do léčebny 
v  Bílé Vodě, ale krátce po propuštění se 
k  drogám vrátil. Společně s  alkoholem 
je užíval denně a kvůli porušení pravidel 
o  abstinenci přišel o  přísun subutexu. 
Hned po probuzení se musel opít, aby 
se přestal třást.  Bylo mu sotva pár let po 
dvacítce a neměl kde bydlet. Kradl kovy 
i  zboží v  obchodech, přespával na ulici, 
ve stanech, po nádražích, v  rozpadlých 
budovách, občas se poštěstilo a  sehnal 
peníze na ubytovnu. Správci jedné z nich 
se čtyřikrát prodal. „Když droga odezněla, 
připadal jsem si jako největší špína. Musel 
jsem si dát aspoň půl litru vína, abych na to 
nemusel myslet,“ vybavuje si.

Není tajemství, že se Jiří rozhodl vzít 
si život. Neúspěšně. Několikrát skončil 
v nemocnici se zlomeninami. Jednou mu 
diagnostikovali žloutenku typu C, jindy 
prasklý obratel po seskoku do vody. Na 
hospitalizaci ale Jiří objevil něco dobrého. 
Měl ohromný přísun léků a znovu se dostal 

k  subutexu. „Záměrně jsem u  subutexu 
nahlásil osminásobnou dávku, protože byl 
zdarma. Měl jsem se jako král, když pomi
nu ty bolesti,“ směje se ironicky. Nakonec 
ale prozřel a k životu před operací se už 
vrátit nechtěl. Zažádal si o léčbu v Kromě-
říži a věřil v lepší zítřky. První dny protrpěl. 
„Skoro jsem nespal, měl jsem průjem 
a  klepal jsem se takovým způsobem, že 
jsem nezvládal sníst polévku,“ přibližuje. 
Tamní prostředí ho ale motivovalo. Se-
tkával se s lidmi, kteří žijí spořádaně, mají 
práci, rodinu a jsou šťastní. Po propuštění 
ho sestra přinutila, aby absolvoval ještě 
jeden pobyt v Bílé Vodě, kterou důvěrně 
znal. 

Po několika relapsech se Jiří obrátil na 
Podané ruce. Doléčovací centrum s  ním 
pracovalo na zlepšení vztahů s  druhými 
lidmi a na snaze najít si stálou partnerku. 
To se po čase podařilo. „Najednou měl 
život smysl. Byl jsem zamilovaný, pořád 
jsem na ni myslel a začal jsem se radovat 
z maličkostí. Díky ní jsem si byl při absti
nenci jistější,“ říká. S přítelkyní jsou spolu 
dodnes a vychovávají společně dceru. Jiří 
se vrátil ke sportu, běhá na lyžích, jezdí na 
bruslích a  posiluje. Největší vášní je ale 
horolezectví, které se do jisté míry promí-
tá i  v  zaměstnání, kde se specializuje na 
výškové práce. 

L i n d a

„Pervitin mi zničil život,“ shrnuje 

Linda svou zkušenost s drogou, 

kterou s přestávkami užívala 

dvanáct let. Divoké období utnula 

policie v roce 2014. Tehdy Lindě 

došlo, že nemá kontrolu nad tím, 

jak žije. Nemá to lehké a náprava 

bude trvat ještě několik let, ale 

díky centru Podané ruce na sobě 

pracuje a vyhlíží lepší zítřky.

V  mládí Lindu poznamenaly nepříliš 
harmonické vztahy s  jejími rodiči. V šest-
nácti letech se začala stýkat s partou ka-
marádů a několikrát se kvůli nevhodnému 
chování dostala na policejní služebnu. 
Následovalo vyloučení ze školy a  pobyt 
ve výchovném ústavu. „Ostříhali mi vlasy 
a snažili se mi vnutit, že můj pohled na ži
vot je špatný. Zatímco jsem byla zavřená, 
zemřela babička. Jediný člověk z celé ro

diny, se kterým jsem si rozuměla. Nestihla 
jsem se ani rozloučit,” posteskla si Linda.

Po propuštění nešla za rodinou, ale 
propadla pervitinu. První zkušenost s ním 
rozdýchávala skoro týden. Utvrdilo ji to 
v  tom, že s  tvrdými drogami nechce mít 
nic společného. Našla si přítele a vdala se. 
Krátce po narození dcery ale přišly první 
hádky, manžel pil a  byl Lindě nevěrný 
a pro ránu nešel daleko. Vztah se rozpadl 
a  Linda zůstala s  dítětem sama. Největší 
problém představovaly peníze. Jedna 
kamarádka jí ale nabídla práci v  baru. 
Obsluhovalo se s obnaženým hrudníkem 
a výdělky nebyly špatné. Po dvou týdnech 
jí majitel navrhl, aby chodila se zákazníky 
nahoru a nabízela jim i další služby. První 
večer zůstala Linda v  práci celou noc. 
„Ráno jsem jela domů autobusem se třemi 
tisíci v kapse. Dceři jsem kupovala vše, co 
chtěla, žily jsme si tehdy dobře,“ popisuje. 
V  Brně docházela do několika podniků 
a  vyrazila i  do Nizozemska a  Švýcarska. 
Takto žila velkou část života.  

Ani ve druhém vztahu nenašla Linda 
štěstí. Opakovaly se hádky a  násilnosti. 
Pervitin byl pro ni nejschůdnějším řešením, 
jak se před problémy uzavřít. Ze začátku jí 
ho partner přimíchával do pití. Když se to 
dozvěděla, naplno drogám propadla. Po 
tom, co několikrát skončila v  nemocnici, 
přítel ji nechtěl pustit do bytu nebo jí dr-
žel pistoli u hlavy, se i  s dětmi (s dcerou 
z  prvního vztahu a  se synem z  druhého) 
odstěhovala do garsonky. „Ráno jsem 
bez drog nedokázala vstát, všechno mě 
bolelo a byla jsem pořád unavená,“ přibli-
žuje. Neměla peníze a kradla, kde se dalo. 



1716

To, co odcizila, prodala v zastavárně a za 
utržené peníze šla nakoupit. Byla znovu 
těhotná a nikdo ji nepodezíral, že si věci 
strká do kabátu. 

Nejhorší období v  životě zažívala při 
porodu třetího dítěte. Rozhodla se dát 
novo rozenou dceru k adopci. Tušila, že by 
se o ni nedokázala postarat. Měla strach, 
že by starší děti odvedli sociální pracov-
níci. „Odmítla jsem si ji pochovat, protože 
jsem se bála, že jim ji zpátky nedám. Mys
lela jsem, že se zblázním. Dodnes si to 
vyčítám,“ přiznává a odmlčuje se.

Nedlouho poté byla Linda poprvé zat-
čena za výrobu a držení omamných látek. 
Dvacet měsíců si odseděla ve Speciali-
zovaném oddíle věznice v  Opavě a  po 

uplynutí trestu ještě zamířila do doléčo-
vacího centra. Nějaký čas se jí po návratu 
do běžného života dařilo obejít bez drogy, 
a jelikož v zahraničí vydělala spoustu pe-
něz, pronajala si pěkný byt. K pervitinu se 
přesto po čase vrátila. „Neměla jsem pení
ze na ten nájem, tak jsem se vrátila ke krá
dežím. V roce 2011 mě chytili v obchodě, 
dostala jsem trest, ale nenastoupila jsem. 
Místo toho jsem se pět měsíců schovávala 
a byla jsem vedena na falešnou občanku,“ 
přiznává.

Po dvaceti měsících se dostala znovu 
na svobodu, ale ani tentokrát pervitinu ne-
odolala a potřetí skončila ve vězení, z ně-
hož naposledy vyšla v roce 2016. „Chutě 
mě po tom posledním trestu opustily. Když 
jsem potkala na ulici nějakého kamaráda 
z let minulých, raději jsem ihned odvrátila 
pozornost a nevšímala si ho,“ říká. 

Za tu dobu jí závratně narostly exeku-
ce za půjčku, neplacení nájmu, pokuty, 
načerno napojenou elektřinu a podobně. 
Dluhy ve finále přesáhly tři miliony korun. 
V  současnosti Linda usilovně pracuje na 
tom, aby je splatila a postavila se zpátky 
na vlastní nohy, a  to s pomocí Podaných 
rukou. Nedávno se jí podařilo vymazat 
i záznam z  trestního rejstříku. „Pracovníci 
Společnosti Podané ruce mi poradili, jak 
mám postupovat. Pomohli mi se sehnáním 
bydlení a práce. Kdyby nebyla tato organi
zace, tak ani nevím, jak mám s insolvencí 
postupovat. Pravděpodobně bych zase 
sklouzla k drogám,“ tvrdí. Za poslední roky 
se Lindě podařilo urovnat i vztahy s dět-
mi, které nadevše miluje. Aktuálně se těší 
z příchodu vnoučete.

M a r t i n

Do Nízkoprahového centra 

pro děti a mládež v Olomouci 

chodí většinou dospívající 

děti, čtyřiatřicetiletý Martin je 

však velkou výjimkou. Vyrůstal 

v Přerově, po vyučení zedníkem 

se přestěhoval do Olomouce. 

Tehdy mu kamarádi ukázali 

nízkoprahové zařízení. „Ten prostor 

mi přirostl k srdci. Chodili jsme si 

tam zablbnout, pořádaly se tam 

workshopy, různé výlety a pro mě 

to byla velká novinka,“ pochvaluje 

si jedinečný prostor bývalý klient.

Do Podaných Rukou chodil Martin hlav-
ně rapovat a vyčistit si hlavu od problémů. 
„Tehdy se tomu prostoru říkalo Káčko a my 
jsme tam chodili trénovat a vytvářet muzi
ku,“ přibližuje Martin, který se rapu věnuje 
už bezmála dvacet let a vybudoval si zvuč-
né jméno nejen na Olomoucku. Vzpomí-
ná na to, jak do nízkoprahového centra 
chodili až po zavíračce. „Chodili jsme tam, 
když už tam ostatní nemohli, ale vždycky 
tam s námi někdo byl, takže ti lidé prostě 
pracovali kvůli nám přesčas a toho si moc 
cením. Doma to vždycky nešlo třeba kvůli 
hluku, takže díky tomuto prostoru jsme se 
s klukama vypracovali v dobré rapery,“ říká 
Martin. 

K  rapu se Martin dostal přes kamará-
da, když mu bylo asi dvanáct let. Od té 
doby ho rapování nepustilo. „Jeden můj 
kamarád vždycky vzal do ruky kytaru, něco 
vybrnkával a  do toho rapoval. Když jsem 
ho viděl, řekl jsem si, že to zvládnu taky. 
Spojili jsme se, přidali jsme moje klávesy 
a začal jsem skládat první rýmovačky. Pak 
jsem od rapu na chvíli upustil, ale po le
tech jsem se k  němu znovu vrátil po bo
lestném rozchodu, musel jsem se z  toho 
nějak dostat,“ popisuje svoje začátky dnes 
už čtyřiatřicetiletý nadšenec. 

Martin pochází z Přerova, kde vyrůstal 
se svojí rodinou, to však nebyl žádný med. 
„Od deváté třídy jsem bydlel sám se svojí 
sestrou. S  mojí rodinou to bylo vždycky 
zamotané. Máma dokola vyhazovala otce, 
ale on se stále vracel. Jednoho dne ale už 
zpátky nepřišel. Potom bylo mámě smut
no. A nakonec se odstěhovala za otcem do 
Olomouce, a tak jsme zůstali sami. Když se 
na to dívám dnešníma očima, bylo to od 
nich dost nezodpovědné,“ vzpomíná na 
své dětství. 

Chvíli potom, co se rodiče z  Přerova 
odstěhovali, odešla od Martina také jeho 
sestra, byla těhotná se svým přítelem 
a  chtěli bydlet sami. Martin tedy několik 
let žil v přerovském bytě sám, s rodiči se 
stýkal hlavně kvůli penězům na chod do-
mácnosti. „Vojna mi utekla, zrušila se rok 
před mým nástupem. Myslel jsem si, že se 
tam stanu mužem, nakonec mi to vlastně 
zprostředkovali rodiče,“ směje se Martin, 
který se musel naučit prát či vařit. Zároveň 
podotýká, že ho celá tato situace připra-
vila na život. „Byla to průprava, která se 
ve výsledku cení. Zjistil jsem, že v  životě 
není všechno růžové, že se musím o sebe 
 postarat v každé situaci,“ říká. 
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Když se poté přistěhoval do Olomou-
ce, bylo to paradoxně za jeho rodiči. 
„Změnil jsem prostředí, tak jsem chtěl 
změnit i  sebe. Prostě nové město, nová 
identita. Vzal jsem to tehdy hodně od 
podlahy a řekl jsem si, že budu lepším člo
věkem,“ vzpomíná Martin. Do Podaných 
Rukou sice chodil rapovat a upustit páru, 
pracovníci mu však byli cennými společ-
níky. „Vždycky jsem tam byl vítán. Naslou
chali mi, byli tam pro mě. Povídali jsme si 
o různých věcech, když jsme mluvili třeba 
o rodině, já jsem něco řekl, ten druhý něco 
dodal a tím jsme se sbližovali,“ pochvaluje 
si olomoucké pracovníky. 

I  když už Martin není klientem Poda-
ných Rukou, má k  nim blízko. Kdysi díky 
rapu inspiroval mladší generaci, která 
nízkoprahové centrum navštěvovala, po-
máhal mladým talentům s  jejich nahráv-
kami, když si doma vybudoval nahrávací 
studio. Na nízkoprahovém centru se mu 
líbí jeho různorodost. „Jelikož jsou ty míst
nosti a  vybavení multifunkční, tak jsme 
tam mohli dělat různé věci, zkoušeli jsme 
na koncerty, odpočívali jsme, a to dneska 
můžou i ostatní klienti,“ říká. 

V  současnosti motivuje mladé lidi 
pomocí workshopů v  Podaných Rukách. 
„Snažíme se s Dušanem Gajdošíkem dělat 
pro mladou generaci inspirativní worksho
py, většinou jim vykládám o  rapu a  zasí
váme tak nějaká hudební semínka, což je 
super,“ pochvaluje si raper. 

„Dneska mají děti na výběr hodně způ
sobů, jak zvlčet, takže podle mě je nízko
prahové centrum super místo. Vždycky mě 
to tam fascinovalo a naplňovalo dobrotou, 
protože se mi líbí koncept toho celého za
řízení a  lidi, kteří tam pracují, se k dětem 
chovají skvěle.“

M a r t i n
„Chtěl jsem si uřezat oční víčka. 

Pronásledují mě strašné noční 

můry a nemůžu spát. Všechno se 

mi to vrací,“ vypráví čtyřiatřicetiletý 

Martin. Drogy bere už jednadvacet 

let. Má diagnostikováno osm 

psychických poruch. Byl sexuálně 

zneužívaný, viděl umírat své 

přátele, jako dítě byl nucen polykat 

drogy a vozit je přes hranice. Dnes 

je stále aktivně užívá. Zároveň ale 

už pracuje jako peer pracovník pro 

kontaktní centrum DROM.

Martinův otec byl alkoholik, matku bil. 
Jednoho chladného zimního dne vyhodil 
svého třináctiletého syna na ulici. „Ujala 
se mě asi čtyřicetiletá žena. Vzala si mě 
domů, napíchla mi žílu a  vyspala se se 
mnou. Od té doby v tom lítám,“ popisuje 
Martin. Slova se mu derou z úst neuvěři-
telně rychle. Chrlí jednu větu za druhou. 

„Takhle zrychlený jsem od doby, co jsem 
se pokusil zabít pervitinem. Zamiloval 
jsem se do jedné holky a ona mi zlomila 
srdce. Tak jsem si pustil do žíly čtrnáct dá
vek,“ vzpomíná na jeden ze svých pokusů 
o sebevraždu. Těch bylo celkem jedenáct. 
Pořezal si ruku, skočil z patnácti metrů, vy-
pil rtuť, přežil výbuch i čtyři autonehody. 
Důvodem byly většinou ženy – neopětova-
né city, nevěra nebo konec vztahu.

A ženy se v Martinově vyprávění obje-
vují často. „Holky jsou fajn, sex taky. A rád 
se o  ně starám a  chráním je. Nesnáším, 
když je někdo na holky hnusný.“ Pěkně 
mluví i o ženě, která ho ve třinácti sexuálně 
zneužívala. „Jasné, byla to pedofilie. Mně 
se to ale vlastně celkem líbilo. Naučila mě, 
k čemu to tam dole mám. Dala mi střechu 
nad hlavou, čisté oblečení a jídlo. Díky ní 
umím číst.“ K mužům ale takovou důvěru 
nemá. Ode dne, kdy mu otec prokopl 
v  dětství čéšku, je vůči nim obezřetnější. 
Podle svých slov je vyloženě nesnáší. Jako 
peer pomáhá ale pochopitelně i jim.

K práci peera se dostal úplně náhodu. 
„Ošetřil jsem jednoho chlapa, kterému tek
la tepna. Rozkřiklo se to a začali za mnou 
chodit se zraněními i další. Sedm let jsem 
to dělal zadarmo, a pak jsem zjistil, že to 
můžu dělat za peníze jako peer,“ popisuje 
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Martin, který má sedmnáct různých certifi-
kátů, tři z nich jsou zdravotnické. V minu-
losti pomáhal jako peer i Podaným rukám. 
S těmi udržuje kontakt i dnes, kdy dochází 
do Kontaktního centra Červený mlýn. 
Organizace mu pomáhá s  vyplňováním 
potřebných dokumentů před nástupem 
do léčby. Využívá také poradenství, pre-
ventivně se sem chodí testovat na infekční 
choroby, využívá služby telefonu anebo 
také výměnu HR materiálu. „Oni pomáhají 
mně a já jim, občas cvičím nové peery.“

Kromě toho, že si Martin vydělává, 
má i  bydlení. Deset let žil na ulici, dnes 
má díky projektu Housing First vlastní 
byt. „Můžete brát drogy a ve společnosti 
normálně fungovat. Svou závislost mám 
celkem pod kontrolou, chci ale přestat. 
Uvědomuji si, že to není dobré.“ V minu-
losti se léčil už osmnáctkrát. Naposledy ho 
z léčebny vyhodili, protože se vyspal s jed-
nou z pacientek. „Zamiloval jsem se do ní. 
Čeká dítě, a i když není moje, chci, aby se 
mělo dobře. Momentálně je to moje nej
větší motivace přestat,“ vysvětluje Martin, 
který sám mít děti nemůže. Tentokrát je 
pevně odhodlaný dotáhnout léčbu až do 
konce. Aktuálně je čtrnáct dní čistý. Jeho 
největším přáním je vozit s partnerkou ko-
čárek a pořídit si pejska.

M a r t i n

Martin zvládl denně spolykat 

až padesát prášků na spaní. Po 

dvacetiletém užívání se bez nich 

již nedokázal obejít. „Léky mi 

vzaly vše — práci středoškolského 

učitele, peníze, ale i mou osobnost. 

Najednou jsem neměl žádné 

vlastnosti, nepoznával jsem se,“ 

vypráví. Chvíle, kdy čekal na 

přísun nového plata, vyplňoval 

alkoholem. Zahnat čím dál častější 

deprese i myšlenky na to svůj život 

předčasně ukončit se rozhodl před 

čtyřmi lety, kdy začal navštěvovat 

Společnost Podané ruce. 

Za asistence terapeutky Jarmily 

Krajčové se mu nakonec podařilo 

z područí prášků i alkoholu 

uniknout.

i pivo, postupně jsem přidával tvrdý alko
hol, hlavně rum nebo vodku, protože víno 
ani pivo už nemělo kýžený účinek,“ říká. 
Ještě ve třiceti se mu dařilo alkohol třeba 
na týden vysadit, deset let nato už bez něj 
však nedal ani ránu. „Tou dobou už jsem 
se pravidelně opíjel úplně namol. Často 
jsem o sobě vůbec nevěděl a blízcí mi dru
hý den vyprávěli, co jsem předchozí den 
natropil,“ vzpomíná. Protože ale byl veselý 
a nedělal problémy, neřešili to.

Nejpalčivějším problémem, se kterým 
se při pití potýkal, byla nespavost. „Čas
to jsem se budil uprostřed noci, bylo mi 
špatně, měl jsem sucho v puse a už jsem 
nedokázal usnout. Ráno jsem navíc musel 
vstávat do práce, takže se stupňovala má 
bezradnost,“ popisuje. Tak nastoupily léky 
na spaní — zprvu dle předpisu jeden, po 
třech letech už bral dva, potom tři, až se 
jejich počet nebezpečně navyšoval k pa-
desátce. „Ke konci jsem je užíval už od 
rána, abych se vůbec vzpamatoval a dostal 
se do příjemné nálady,“ upřesňuje.

Pomoci se Martinovi pokusili jeho ro-
diče. Při pohledu na to, jak si jejich syn 
ubližuje, se rozhodli zakročit a počet léků 
omezit. Jejich snaha se však ukázala být 
neúspěšná. Martin začal prášky nakupo-
vat na internetu. „Pořád na to byla chuť. 
Namlouval jsem si, že bude líp a  líp, ale 
když mi pak došly, udělalo se mi hrozně 
zle a musel jsem si ulevit alkoholem,“ líčí 
Martin.

Netrvalo dlouho a nákup prášků začal 
Martinovi jít i do peněz. Utratil za ně celé 
dědictví. Když se navíc ocitl bez práce, 
z  níž předčasně odešel do invalidního 
důchodu, protože prášky významně zhor-
šily jeho učitelské dovednosti, začal si 

S alkoholem se poprvé sblížil na oslavě 
maturity. Do dvaceti let pil spíše sporadic-
ky. Jak šel čas, zpozoroval, že mu látka 
dodává sebevědomí, a tak ji začal cíleně 
vyhledávat. Kromě množství a  frekvence 
pití se vystřídaly druhy alkoholu, k nimž se 
Martin uchyloval. „Žiju ve vinařském kraji, 
takže jsem začínal vínem. Někdy jsem pil 
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 půjčovat. Dohromady jeho dluh činil při-
bližně dvě stě tisíc korun. 

Abstinovat se několikrát pokusil své-
pomocí, vydržel ale vždy jen pár dní. „Na
štěstí mám bratra, který na to přišel a snažil 
se tomu všemožně zabránit. Samozřejmě 
to ale nešlo úplně zastavit,“ pokračuje ve 
vyprávění. Začal proto jezdit na tříměsíční 
léčebné pobyty v  psychiatrických zaříze-
ních. Celkem šestkrát pobyl v  léčebnách 
v Kroměříži, Opavě nebo v Brně, úspěch 
to však nemělo. „Léky mi přinášely tako
vou euforii, co mi nedávalo nic jiného. Na 
konci už byly to jediné, co mi zbývalo, bez 
nich jsem ztratil schopnost se radovat,“ 
tvrdí. 

Letité užívání prášků i  alkoholu se 
projevilo na Martinově psychické i  fyzic-
ké kondici. Vedle zdravotních komplikací 
jako neustálé průjmy nebo nechuť k jídlu, 
kvůli které zhubnul přes dvacet kilogramů, 
mu přestala sloužit paměť. „Stalo se ně
kdy, že jsem ztrácel vědomí a leccos jsem 
zapomínal. Známí mi třeba říkali, že mě 
potkali ve městě, ale byl jsem duchem ne
přítomný. Naštěstí jsem nikomu neublížil, 
jen jsem občas ztrácel peníze, klíče nebo 
občanský průkaz,“ zmiňuje. Nejhorší byl 
dle jeho slov psychický stav, kdy jej poma-
lu opouštěla touha žít. „Vůbec jsem nespal 
a nemohl jsem se k přimět k činnosti. Jen 
jsem polehával a počítal každou vteřinu,“ 
popisuje se smutným výrazem ve tváři. 
To už neměl ani řidičský průkaz — o  ten 
přišel, protože se u něj projevila epilepsie 
a několikrát jej musela při záchvatu odvézt 
sanitka do nemocnice.

V roce 2018 mu už bylo tak zle, že svůj 
dosavadní život přehodnotil a  řekl si, že 
takto dál nemůže pokračovat. Obrátil se 
na Společnost Podané ruce, kam začal 
docházet na terapie. Ty mu velmi prospí-
valy, od alkoholu i prášků tudíž postupně 

upouštěl, ačkoliv to první měsíce bylo ná-
ročné a bojoval s abstinenčními příznaky. 
Na jeho cestě ho provázela psycholožka 
Jarmila Krajčová, která jej optimisticky 
směřovala k budoucnosti. „Jednoho dne 
jsem se vzbudil a konečně jsem viděl, že 
ten svět je hezký i  bez těch prostředků,“ 
raduje se. „Uvědomil jsem si, že když si ty 
léky vezmu, je mi chvilku dobře a pak zase 
dlouho špatně. Když jsem si vzpomněl, jak 
mi tehdy bylo, už jsem si je ze strachu ne
vzal,“ říká Martin, který nyní rok abstinuje. 

Sezení, kterých se účastní čtvrtým ro-
kem, mu změnila pohled na svět. „Paní 
terapeutka mi neříká, co mám dělat, pouze 
je mi oporou a vede mě k tomu, abych se 
naučil řešit své potíže sám,“ pochvaluje 
si. Jediné léky, co Martin nyní pravidelně 
užívá, jsou antidepresiva, která nemají zá-
vislostní potenciál.

Splatil také dluhy, s  čímž mu po mohl 
bratr. Jsou v každodenním kontaktu a spo-
lečně se radují z  Martinova progresu. 
„Mně se teď daří tak dobře, že mě neláká 
se k  tomu vracet,“ usmívá se nyní jedna-
šedesátiletý Martin. „Nečekal jsem, že se 
dožiju tolika let. Myslel jsem, že padesát
kou to ukončím, ale dnes je mi o jedenáct 
let víc a mám radost, že už mě to nežene 
k zániku, ale k existenci,“ dodává.

 Ve volném čase se věnuje svým koníč-
kům — poslechu hudby, sledování filmů 
nebo turistice. „Vždy rád zavítám do Led
nice, do zlínské zoologické zahrady nebo 
do Kroměříže, kam nyní nejezdím na léče
ní, ale do zahrad,“ vtipkuje. Jeho velkým 
snem je ještě jednou navštívit Prahu, která 
jej učarovala již ve studentských letech.

M i c h a l
Za jednu noc dokázal prohrát 

celou výplatu. „Cítil jsem se hrozně 

sám. Automat byl v tom nejhorším 

tažení mým nejlepším přítelem,“ 

vzpomíná Michal. U bedny 

proseděl šest let života, za tu dobu 

se jeho dluh vyšplhal do výše 

dvou milionů korun. Dnes je to pět 

let od okamžiku, kdy naposledy 

vzal do rukou tisícovku a nakrmil 

jí automat. Za vyléčení vděčí 

Podaným rukám, kam zavítal jako 

jeden z vůbec prvních lidí závislých 

na hraní.

Vše začalo nevinným příležitostným 
hraním po práci. Tehdy jako mladý voják 
z povolání se svými kamarády zabíjel čas. 
Prohrané částky však nesahaly dál než do 
pár stovek korun, šlo tak spíše o mladické 
pobavení. Jelikož postupuje závislost plí-
živě, trvalo Michalovi několik let, než hraní 
plně propadl. „Potom jsem se dostal na 
první misi do Bosny a tam jsem poměrně 
rychle vydělal pěkné peníze. Po návratu 
jsem se s  takovým obnosem nedokázal 
popasovat,“ přiznává. Taky mu začal po 
čase chybět adrenalin, který mu automaty 
alespoň částečně kompenzovaly.
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Jako začátečník neměl o štěstí ve hře 
nouzi. Byl schopný usednout za stroj a po 
deseti minutách vytáhnout i sto tisíc s tím, 
že si peníze nechá. Představa, že si odnese 
ještě větší částku, byla ale silnější. „Během 
tří minut jsem to tam dal zpátky a navrch 
jsem přihodil ještě výplatu. Byl jsem si jistý, 
že teď to půjde,“ přibližuje pohnutky, které 
jej nutily v kolotoči hraní pokračovat.

Když o  peníze vzápětí přišel, zavázal 
se, že je získá zpět. „Měl jsem pocit, že 
jsem chytřejší než ten stroj. Samozřejmě 
jsem nebyl, ale na to jsem přišel až mno
hem později,“ líčí. Tou dobou už chodil 
do herny sám, protože se za sebe styděl. 
Úspěšně závislost tajil před spolupracov-
níky, přáteli i  před rodinou. V  těchto ča-
sech mu nedělalo problém strávit u auto-
matu celou noc. „Ráno v šest jsem skončil 
bez koruny, jel jsem do práce, kde na mně 
nesměli nic poznat. A když mi zbyly nějaké 
koruny, šel jsem je z  práce rovnou pro
hrát,“ popisuje. Tak fungoval třeba i týden 
v kuse. Prakticky nejedl, nespal, zajímalo 
ho jen jediné — blikající mašiny s příslibem 
rychlého výdělku. Také proto má dané dny 
Michal dodnes zahalené v mlze.

Dlouho si nedokázal připustit, že má 
problém. Z úplného dna jej totiž vždy vy-
táhla různá cvičení a mise, kam někdy vy-
jížděl. S příchodem do civilu se ale opako-
val tentýž scénář. Nutkání bylo podpořeno 
také enormním množstvím barů, které 
v tehdejším bydlišti fungovaly na kaž dém 
rohu. „Než jsem přišel k bytu, prošel jsem 

kolem patnácti podniků. Podařilo se mi 
odolat prvním pěti, ale do toho šestého 
jsem zaplul. Nemohl jsem odolat,“ vypráví.

Rodinu a  blízké se do dluhů snažil 
tahat minimálně, proto si prvních pár let 
hraní půjčoval u bank, které si jej pro jeho 
vysoké příjmy zprvu považovaly. Poté, 
jakmile začaly být banky opatrné, nastou-
pily nebankovní půjčky. „Nějakou dobu 
se mi dařilo to různě točit a vytloukat klín 
klínem,“ pokračuje. Až v poslední fázi, kdy 
už byl v pasti, přišli na řadu nejprve rodiče 
a potom i někteří kamarádi. 

Aby neodešel s prázdnou, musel si vy-
mýšlet různé výmluvy, proč a na co peníze 
potřebuje. „Byl jsem docela kreativní. Tvr
dil jsem například, že jsem dostal pokutu, 
za kterou jsem nemohl, nebo se mi neče
kaně rozbilo auto a podobně,“ přibližuje. 
Avšak ne každý na jeho hru přistoupil. 
„Táta udělal jedinou správnou věc, kterou 
mohl — prostě mi nedal prachy, což mě 
naštvalo. Až teď si uvědomuju, že mi tím 
pomáhal,“ dodává. 

Výčitky se ozvaly v  době, kdy Michal 
prosázel peníze tehdejší partnerky, se kte-
rou plánovali společnou dovolenou. „Do
dnes tomu nerozumím. Měl jsem jediný 
úkol — vzít svou i její půlku peněz a odnést 
je do cestovní kanceláře. Tam jsem už ale 
nedošel, protože vedle byl bar s automa
ty,“ říká se sklopeným zrakem. Po tomto 
selhání ho přítelkyně ihned opustila. 

K uvědomění, že by se měl léčit, došlo 
asi po šesti letech aktivního hraní. To už 
byl bez peněz, bytu i auta a jeho blízcí se 
od něj kvůli dluhům odvraceli. „Přemýšlel 
jsem najednou, jestli tam nezůstanu namís
to toho, abych šel do práce.  Vyděsilo mě, 

že už začínám ohrožovat to jediné, co mi 
zbylo. Tedy to, co je schopné mě, i  když 
v dezolátním stavu, držet při životě,“ poví-
dá. Armáda byla odjakživa jeho srdcovou 
záležitostí a  už od dětství snil o  tom být 
vojákem. Proto když mu na mysl poprvé 
přišla myšlenka vyměnit práci za automa-
ty, rozhodl se vyhledat odbornou pomoc. 

Zpočátku se mu přílišné podpory ne-
dostávalo. Obešel polovinu Olomouce, 
všude jej ale odmítali se slovy, že mají 
plno, dovolenou nebo že jej přijmou za 
dlouhou dobu. „Já jsem v tu chvíli přemýš
lel, že když to nevyřeším, tak skočím pod 
tramvaj nebo si vezmu pistoli a zastřelím 
se. Neviděl jsem jiné východisko a byl jsem 
rozhodnutý to skončit,“ vypráví a  krátce 
nato propadá v pláč. Měl dokonce uzavře-
nou životní pojistku na dva miliony korun, 
která by po jeho smrti uhradila všechny 
dluhy s tím, že by část zbyla i na pohřeb, 
aby nikomu nepřidělával práci.

„A  pak jsem procházel kolem kina 
Metropol a  všiml jsem si, že je tam kon
taktní místo Podaných rukou pro lidi zá
vislé na drogách. Předpokládal jsem, že 
mě odmítnou, ale nechtěl jsem se vzdát. 
Zaklepal jsem a  shodou okolností mě 
přijal Lukáš Carlos Hrubý,“ pokračuje ve 
vyprávění. Poté už události nabraly rychlý 
spád. S Hrubým se setkávali jednou týdně 
mini málně rok. Na pravidelných sezeních 
spolu pracovali na tom, jak celý problém 
s  hraním porazit. „Už to první setkání mi 

dalo naději, že vše zvládnu. Důležité je, že 
mě Lukáš neodsuzoval a nesnažil se mo
ralizovat jako všichni okolo. Zachránil mi 
život,“ tvrdí Michal.

I  když zažil několik relapsů, ihned se 
zařídil tak, aby automatu znovu nepodlehl. 
Peníze uložil k blízkým a žil z naprostého 
minima. Zásadní vliv na jeho léčbu mělo 
i omezení hazardu ze strany státu a vznik 
povinného registru. 

V  současnosti žije Michal spokojený 
život. Přestože ho minulost doteď dohání 
a musí splácet dluhy, má stálé zaměstnání 
v poradenství. Je špičkou ve svém oboru. 
Žije ve šťastném vztahu a má malou dcer-
ku, která mu dokáže prozářit každičký den. 
Postupně přišlo i  na odpuštění ze strany 
rodičů, kterým se dlouhou dobu nemohl 
podívat do očí, jak se styděl. „Mám nyní 
jiný pohled na hodnoty. Když jsem začínal 
hrát, byl jsem ješitný. Za druhou šanci vdě
čím hlavně Lukášovi,“ zakončuje.
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M i r e k

R a d e k

„Když mám chuť, tak si prostě 

dám,“ začíná své vyprávění 

třiačtyřicetiletý Mirek.  

Pátým rokem bere pervitin. 

Pomáhá mu podávat lepší 

výkony a soustředit se. Podle 

svých slov nemá problém a může 

s užíváním kdykoliv přestat. 

Nevidí ale důvod, proč by měl. 

„Já asi nemám v životě žádný cíl, 

takhle mi to přijde ideální.“ Mirek 

je pravidelným návštěvníkem 

Kontaktního centra Červený mlýn. 

A i když neplánuje s užíváním 

přestat, snaží se dbát alespoň 

v rámci možností na své zdraví.

„Pro pár kapek vodky jsem byl 

schopen čehokoli — klidně bych 

ušel nespočet kilometrů, nechal 

si vytrhat zuby nebo lhal všem, 

co mám rád,“ zaznívá z úst Radka, 

který mi svůj příběh prozradil 

v jedné z brněnských kaváren. 

Záměrně jsem vybrala takové 

místo, aby nečelil lákadlům 

v podobě lesknoucích se lahví 

na policích nad barovým pultem. 

To jsem ještě netušila, že Radka 

alkohol dnes již neláká, dokonce 

jej přímo odpuzuje. Trvalo však 

řadu let, aby si k nynějšímu postoji 

proklestil cestu.

Poprvé se s  drogou setkal před pěti 
lety v Praze. Byl zvědavý, navíc na něj na-
léhal jeho kamarád. „Teď jsem ale třeba 
měsíc nebral, fakt je to spíš příležitostně. 
Viděl jsem, co to s lidma dělá, když se to 
přežene. Spousta lidí to nezvládlo, někteří 
skončili ve vězení.“ 

Mirek si dává záležet, aby měl svůj 
vztah k droze pod kontrolou a nebylo na 
něm poznat, že užívá. Chodí na brigády — 
většinou na stavbách, při stěhováních. 
„Někdy i vyklízím sklepy. To je fajn, sbírám 
totiž historické předměty,“ popisuje. Nej-
raději má ty z první republiky. Historii má 
celkově Mirek rád. V Červeném mlýnu čte 
historické časopisy a  knihy. Sleduje také 
dokumenty. Nejvíce ho fascinuje postava 
Marilyn Monroe. „Byla to krásná baba, 
trpěla hraniční poruchou osobnosti. Její 
příběh je strašně zajímavý.“

Když zrovna není dost práce, toulá se 
po přírodě — nejčastěji po lesích a loukách 
na okraji Brna. Dříve měl i chatu, kde trávil 
spoustu času na zahradě. Vyhýbá se tak 
lidem, v jejichž společnosti se necítí příliš 
dobře. Sám o sobě mluví jako o vlku sa-
motáři. „Přátelé si nehledám, není to dob
rý,“ říká a nerozvádí to dále. Chvíli je ticho, 
pak se ale vrací k vyprávění.

Pervitin chce brát i dál. Zároveň ale ne-
chce hazardovat se svým životem, proto 
chce pokračovat jen s  malými dávkami. 
„Jinak plány do budoucna nemám. Urči
tě chci ale dál chodit sem, tady se cítím 
 dobře,“ zakončuje klient Kontaktního cen-
tra Červený mlýn.

Do kontaktního centra se dochází tes-
tovat na infekční nemoci a měnit si jehly. 
Využívá zde i  sprchu, nabíjí si telefon. 
„Hlídám si zdravotní stav, chodím si sem 
oddychnout. Je to tu fajn,“ říká Mirek. 
Momen tálně má ale problémy s játry, brzy 
se chystá navštívit doktora.

Na začátku to byl jen panák vodky den-
ně. Radek jím tišil smutek i samotu, která 
na něj po rozchodu s přítelkyní doléhala 
čím dál více. Najednou měl problém nor-
málně fungovat. Jeho stavu nepomohla 
ani úzkostná porucha a agorafobie, které 
mu byly diagnostikovány psychiatry. „By
dlel jsem v centru Brna, takže jen co jsem 
vyšel ven, udělalo se mi hrozně zle. Musel 
jsem chodit těsně podél zdí, ve frontách 
v bance nebo na poště se mi podlamovala 
kolena,“ popisuje. 

Jelikož ale předepsané léky nepomá-
haly, rozhodl se tíživé pocity utišit vodkou. 
Najednou byly problémy pryč. Už mu 
nedělalo problém jít do společnosti nebo 
nakoupit. Pil většinou o samotě a po práci. 
„Byla to taková odměna po směně, na kte
rou jsem se těšil celý den,“ vzpomíná.

S postupujícím časem rostla chuť, a tak 
dávky navyšoval. Brzy mu nedělalo pro-
blém vypít v průběhu celého dne i noci litr 
a půl vodky. Když se osmělil vyrazit za ka-
marády do hospody, dokázal zkonzumo-
vat i více. Po třech letech už se nedokázal 
ovládat. To se začalo podepisovat na jeho 
fyzickém stavu a tělo přestalo alkohol při-
jímat, proto jej neplánovaně na pár dní vy-
sadil. Nemohl spát a nedokázal určit, jaký 
je den nebo měsíc. „Jen jsem ležel, potil 
aceton a  doufal, že to jednou skončí. To 
jsem ještě nevěděl, že mi až po dobu pěti 
dní hrozí delirium tremens, takže boj o ži
vot. Jednou nastal predelirantní stav a  to 
mi bohatě stačilo,“ vypráví. I  když se po 
pár dnech dostal z nejtěžších stavů, brzy 
neodolal a znovu sáhl po láhvi, která mu 
dodala kuráž k  tomu čelit realitě. „Potře
boval jsem utišit výčitky, že jsem zklamal 
své blízké, hlavně syna,“ vysvětluje.

Že mu alkohol pomalu, ale jistě ubli-
žuje, si dlouho nechtěl připustit. Na dně 
se ocitl na přelomu roku 2012 a 2013. Na 
mysl mu tehdy přišly i myšlenky na sebe-
vraždu. Nakonec sebral zbytek sil a rozho-
dl se přivolat pomoc. Pod vlivem tak usedl 
za volant, pomalu se rozjel a čekal, až ho 
zastaví policie. „Schválně jsem tomu šel 
naproti, abych se dostal pod pevnou ruku. 
Neměl jsem sílu se sám vyléčit, mnohem 
jednodušší pro mě bylo koupit si flašku 
a utéct z reality,“ říká.
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Po zadržení přišel o  řidičský průkaz 
a spolu s tím o práci taxikáře. „V ten oka
mžik se to ve mně zlomilo. Vrátil jsem se 
domů, prošel jsem si několikadenním 
absťákem a  až jsem načerpal trochu síly, 
přihlásil jsem se do protialkoholní léčebny 
v  Bílé Vodě,“ pokračuje. Tam jej také do 
týdne přijali. Prvních pár dnů mu trvalo, 
než se naladil na komunitní režim léčby. 
Ve skupině o patnácti členech měl každý 
předem stanovené individuální i  kolek-
tivní úkoly, za jejichž splnění zodpovídal. 
Součástí byla také účast na arteterapii, 
kde se Radek ponořil do tvůrčí činnosti. 
Brzy mu celá komunita pacientů i pracov-
níků přirostla k  srdci. Také proto se tam 
dobrovolně vrátil sedmkrát na týdenní 
doléčovací pobyt. „Byla to taková přípra
va na život venku. Nenásilnou formou mi 
ukázali, jak s mými problémy pracovat, a to 
i bez prášků či jiných podpůrných látek,“ 
popisuje a doplňuje, že teprve návrat do 
běžného života byl pro něj největší vý-
zvou, které bude čelit do konce života. 

Po návratu z  léčebny úspěšně odolá-
val pokušení, byť to pro něj bylo těžké. 
Velkým obloukem se naučil vyhýbat i bon-
boniérám s příchutí alkoholu nebo tyčince 
Margot. „První roky jsem se rozhlížel po 
zahrádkách a  ptal se sám sebe, proč já,“ 
přibližuje. Jakmile se však přestal litovat, 
ztratil na alkohol chuť. Napil se pouze dva-
krát, a to nedopatřením. „Hned to šlo ven,“ 
dodává. Přestože Radek nyní cítí k alkoho-
lu silný odpor, má z něj respekt.

Za druhý domov kromě léčebny v Bílé 
Vodě Radek považuje Společnost Podané 
ruce, kam pět let docházel na skupinové 
sezení. „Pomohlo mi, že jsem byl v  kon
taktu s  jinými abstinenty, s nimiž jsme se 
vzájemně obohacovali a  podporovali,“ 
vysvětluje. Pro organizaci nejedenkrát 
také vystoupil na besedách, kde se s po-
sluchači podělil o  své zkušenosti. Jeho 
závěrečné sdělení je jasné. „Pokud se po
týkáte s podobnými problémy, nebojte se 
a běžte se léčit. Musíte ale v sobě najít pře
svědčení, že to chcete a děláte hlavně pro 
sebe,“ vzkazuje nyní sebevědomý člověk 
s rodinou, domem i prací, který byl ještě 
před pár lety na pokraji svých sil a pochy-
boval o smyslu vlastní existence.

Te r e z a
Ještě jako nezletilá dívka propadla 

Tereza pervitinu. Ze zajetí 

drog unikla až v osmadvaceti 

letech, kdy za sebou měla už 

několik neúspěšných pokusů 

o sebevraždu. O rok a půl později 

Tereza poprvé cítí radost ze života, 

a to i bez drog. Kromě rodiny je 

jejím vnitřním pohonem snaha 

pomoci druhým lidem, kteří se 

potýkají se stejným osudem.  

Proto dnes působí jako kouč 

ve Společnosti Podané ruce.

Zvědavost i pocit odlišnosti od vrstev-
níků, taková motivace zpočátku stála za 
Tereziným rozhodnutím zkusit drogy. Na 
druhém stupni základní školy trávila dlou-
hé hodiny čtením knih o životech lidí, kteří 
jim propadli, což její fascinaci jen pod-
pořilo. „Bylo pro mě nepředstavitelné, že 
někdo dokáže kompletně zahodit celý svůj 
život a skončit na dně. Svým způsobem mě 
lákal ten životní styl,“ vzpomíná na své za-
čátky. Pochází přitom z milující rodiny, kde 
o lásku ani o peníze nikdy nebyla nouze. 

Bylo jí tehdy čtrnáct let, když si poprvé 
dala pervitin — zpočátku jej šňupala, pro 
silnější zážitek záhy sáhla po jehle. Příle-
žitostně užívala také extázi. Sehnat drogu 
jí nedělalo problém, kamarádi z její party 
vždy měli co nabídnout. Od toho momen-
tu uplynulo dalších dlouhých čtrnáct let, 

aby si Tereza uvědomila, že se ony příběhy 
z knih staly její denní realitou. A že zdaleka 
není o co stát.

V  začátcích drogy Tereze otevíraly 
brány do nových světů. Unikala díky nim 
před nudou všedních dní. „Dodnes si to 
nedokážu vysvětlit, ale cítila jsem extrémní 
napojení na něco vyššího. To propojení 
s  vesmírem bylo něco nádherného,“ při-
bližuje dnes již bývalá uživatelka. Příznivý 
vliv měl pervitin také na její studijní výkon 
během středoškolských studií. „Stačilo 
si vzít dávku a hned mi to pálilo, zvládala 
jsem se na zkoušky naučit za jednu noc. Při 
předání výučního listu mě učitelka chváli
la,“ vypráví.

Pozitivní okamžiky postupem času vy-
střídaly mnohé nepříjemnosti. Když jí bylo 
osmnáct, parta přátel se rozpadla, k tomu 
Tereza ztratila kontakt s blízkou kamarád-
kou a přišla i o  tehdejšího přítele. Připa-
dala si natolik osamocená, že se rozhodla 
sáhnout si na život. „Z baru jsem k ránu krá
čela kolem rychlostní silnice domů. Hlavou 
mi běžely myšlenky, že můj život už nemá 
smysl. Kolem mě projížděla auta, neváhala 
jsem a skočila jednomu přímo pod kola,“ 
popisuje. Po třech dnech se probudila na 
nemocničním lůžku s  četnými zraněními. 
Bez berlí se na vlastní nohy postavila až po 
půl roce. Dva měsíce strávila v psychiatric-
ké léčebně, odešla z ní ale bez významné-
ho zlepšení mentálního stavu. 

Po fyzickém zotavení se vše vrátilo do 
starých kolejí. Na akcích v  klubu Tereza 
potkala nové tváře, dařit se jí kromě pra-
covní sféry začalo i v milostných vztazích. 
S novým přítelem rychle přišla do jiného 
stavu. I když v těhotenství drogy vysadila, 
diagnostikovali jí lékaři v sedmém měsíci 
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potřeby cenné rady. Hlavní je, aby Tereza 
byla empatická a vážila každého slova. Za-
měřuje se zpravidla na uživatele pervitinu, 
protože s ním má sama mnoho zkušenos-
tí. V pomáhání druhým našla svůj životní 
smysl. „Moc mě to baví a mám radost z ka
ždého pokroku,“ svěřuje se.

Jejím zaručeným receptem na nástra-
hy se stal čas strávený s rodinou, jízda na 
kole nebo četba knih. Naposledy se touha 
po droze ozvala tento rok na jaře, kdy se 
potýkala s  únavou a  na chvíli zatoužila 
být zase více aktivní. Jindy jí bývalý dea-
ler dokonce držel pervitin přímo před 
nosem, Tereza ale sebrala odvahu a  od-
mítla. „ Cítila jsem po tom velkou úlevu,“ 
 usmívá se.

Dnes je Tereza rok a půl čistá a poprvé 
se dle svých slov upřímně raduje ze života. 
Nad vodou ji drží hlavně její děti, mamin-
ka i  partner, se kterým pomalu obnovují 
dříve narušené pouto. „Cítím se napros
to skvěle! Baví mě život a  jsem ráda, že 
jsem vůbec měla možnost se probojovat 
tam, kde nyní jsem,“ hodnotí. Vzpomínky 
na minulost v  ní stále vyvolávají hořkou 
bolest i  stud, po malých krůčcích si však 
odpouští dřívější chyby. „Už to beru jako 
součást svého příběhu. Věřím, že nebýt 
této zkušenosti, nebyla bych tak silná jako 
nyní,“ uzavírá.

preeklampsii. Syn se narodil o šest týdnů 
dříve a byl velký jako grapefruit. „Z mého 
milovaného muže se navíc vyklubal schizo
frenní psychopat, který mě bil, takže jsem 
zase byla psychicky na dně. V  synových 
osmi měsících jsem se vrátila k pervitinu,“ 
přiznává s tím, že přítele opustila. Soudní 
spory se ale táhly nekonečně dlouho. 

Na lepší časy svitlo, když se v  roce 
2015 znovu zamilovala. S novým partne-
rem se vzali, brzy se jim narodila holčička. 
I přes abstinenci se čerstvá maminka ně-
kolik měsíců po porodu k drogám vrátila. 
Tentokrát to bylo jiné, Tereza začala být 
paranoidní. Postupně se rozvíjející psy-
chóza narušila její důvěru vůči manželovi. 
Vztah začal rychle upadat. „Nalhávala jsem 
si, že mě podvádí. Musela jsem být pořád 
ve střehu, sledovat ho, nemohla jsem ani 
spát,“ vypráví. 

Ke zmírnění psychózy nepomohlo ani 
dočasné vysazení drog. Další velká rána 
přišla začátkem roku 2018, kdy se Tereza 
dozvěděla o otcově rakovině. „Nerozumě
la jsem tomu. Nikdy nekouřil, nepil alkohol, 
byl sportovní typ. Cítila jsem se zrazená, ži
vot pro mě přestával mít  smysl,“ vybavuje 
si těžké chvíle před otcovou smrtí, která 
nastala v listopadu téhož roku. V tu chvíli 
Tereza propadla žalu a  uzavřela se před 
svými blízkými. Krátce nato zemřel také 
její dědeček a  milovaný pes, což bolest 
jen prohloubilo.

„Bylo pozdě v noci. Po tvářích mi sté
kaly slzy, na hrudi jsem cítila nezastavitel
nou pulzující bolest. Máma nebyla doma, 
ostatní spali. Zkontrolovala jsem děti, po
líbila je na tvář a pošeptala, že jim bude 
bez mámy líp,“ líčí okamžiky před skokem 
z lomu Hády.

Ani tento pokus nedošel do „zdárné
ho“ konce. „Zjistila jsem, že mám rozdr
cené obratle na zádech a krku, byla jsem 
jak v krunýři, bez možnosti pohybu. Nohy 
jsem viděla a uvědomovala si je, ale trčely 
z nich masivní ocelové konstrukce a nešlo 
s nimi pohnout,“ popisuje. Velkou oporou 
jí při rekonvalescenci byla maminka, která 
ji v  nemocnici den co den navštěvovala. 
Bylo to právě ona, kdo se obrátil na tera-
peuta Pavla Nepustila. Pravidelné terapie 
s ním Tereze pomohly z nejhoršího. „Ne
měl žádné předsudky. Šlo spíš o  kama
rádský pokec a já zjistila, že mi to dost po
máhá, když mě jen někdo poslouchá, aniž 
by měl tendenci mě přesvědčovat o  své 
pravdě,“ vyzdvihuje. 

Tereza se snažila s paranoiou bojovat, 
ale nebyla úspěšná. Aby přišla na jiné 
myšlenky, dala si znovu pervitin. Namísto 
úlevy se dostavily výčitky svědomí a  po-
chybnosti o sobě samé. Jelikož jí drogy už 
přinášely jen bolest, rozhodla se v  lednu 
roku 2020 přestat. Na Nepustilovo do-
poručení se přidala do skupiny Zotavení 
Brno, kde se setkala s  velkým pochope-
ním. Následně absolvovala i výcvik v kou-
čování. 

Ve  Společnosti Podané ruce aktuálně 
pracuje jako spojka mezi klientem a tera-
peutem. Náplní její práce je být svě-
řencům oporou a  poskytnout v  případě 
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To m á š 
H a m m e r

Sedmnáct let měl v hlavě jenom 

pervitin, jedenáct let strávil za 

mřížemi. „Když mě naposledy 

zavřeli, tak jsem soudkyni 

poděkoval. Všechno mi bylo 

jedno. Rodina, děti — všichni mi 

byli ukradení. Sám sobě jsem byl 

ukradený,“ vypráví Tomáš. Naštěstí 

ale svůj boj nevzdal. Díky svému 

odhodlání a pomoci Podaných 

rukou dnes vede spokojený 

život. Žije s přítelkyní, má práci. 

Zlepšily se mu vztahy s rodinou 

a pravidelně se vídá se svým 

synem.

Drogy začal užívat ve čtyřiadvaceti. 
Poté, co byl propuštěn po pěti letech z vě-
zení za padělání dokumentů a krádeže, za-
čal pracovat jako vyhazovač na diskotéce. 
Diskotéky zavíral ve dvě ráno, o tři hodiny 
později už vyjížděl se stánkem s  občers-
tvením, který měl s  přítelkyní. „Nedával 

jsem to, a tak jsem zkusil pervitin, abych se 
nabudil,“ vysvětluje. Drogy mu pomáhaly 
zvládat páteční a sobotní večery. Brzy bez 
nich nedokázal Tomáš fungovat. Ze šňupá-
ní přešel na nitrožilní užívání. „Když bylo 
ale nejhůř, šel jsem vždy na detox,“ dodává.

Do vězení se vracel Tomáš opakovaně, 
nejčastěji za krádeže. Kromě nich šlo ale 
také o ublížení na zdraví. Když se dostal 
v roce 2014 do výkonu trestu naposledy, 
zlomil nad sebou málem hůl. „Pak jsem 
si ale uvědomil, kolik mi je roků, co mám 
a nemám. Zůstaly po mně jen tři děti a dlu
hy. Plácal jsem se od ničeho k ničemu.“

Ve vězení podstoupil interferonovou 
léčbu, zjistil totiž, že se nakazil žloutenkou. 
„Pak jsem se dostal na toxičku do Znojma, 
kam docházely holky z Podanek. Oslovilo 
mě, co dělaly, a tak jsem chtěl pokračovat 
s léčbou u nich v Brně,“ popisuje své první 
seznámení s  organizací. Z  vězení zamířil 
rovnou do Doléčovacího centra v Řečkovi-
cích. Stál na Zvonařce, v kapse měl 260 ko-
run a v ruce igelitku. Po propuštění přišel 
o všechen svůj majetek. Věci, které měl na 
ubytovně, zmizely. „Celý můj život kromě 
hodinek, co jsem měl na ruce, byl pryč.“

Před první návštěvou doléčovacího 
centra se zastavil za Jitkou a Věrou z Po-
daných rukou, které poznal ve Znojmě. 
„Neměl jsem vůbec nic. Ony mi daly ob
lečení, jídlo, zavolaly na pracák. Byl jsem 
jim strašně vděčný. Kdyby mi tehdy nepo
mohly, asi bych se zařídil po svém a někde 
něco ukradl,“ vzpomíná. 

Následně nastoupil Tomáš na léčbu 
v Řečkovicích. Občas ale na své cestě ze 
dna klopýtl a drogu si dal. Málem ho teh-
dy vyřadili. Relaps byl sice povolený, To-
máš to ale přehnal s množstvím. Několik 
dní po sobě mu vycházely pozitivní testy. 
Musel tedy nastoupit na detox, pak se te-
prve mohl do Řečkovic vrátit.

Léčbu úspěšně dokončil. Nyní je v  in-
solvenci a splácí dluhy. Našel si přítelkyni 
i práci. „Od patnácti jsem žil nespořádaně 
a najednou chodím do práce — já, který ří
kal, že v životě o půl páté do práce nevsta
ne!“ směje se Tomáš. Je na sebe pyšný, 
svou minulostí se netají. 

Momentálně pracuje u  železničních 
staveb. Šestnáct dní v  měsíci tráví mimo 
Brno, což je také to hlavní, co na práci 
oceňuje. „Když jsem dělal v  brněnských 
fabrikách, vždycky jsem tam na drogy ně
jak natrefil. Brno je pervitinem prorostlé. 
Ať se člověk objeví v jakékoliv práci, tak to 
tam je. A  svůj svého pozná,“ říká Tomáš, 
který přiznává, že několikrát se mu odolat 
vábení drogy nepodařilo. Teď už ale chutě 
nemá, právě i díky práci na železnici.

Podaným rukám by chtěl popřát do 
dalších let hodně štěstí a úspěchů. A hlav-
ně jim poděkovat za všechno, co pro něj 
udělaly. Těžko odhadovat, kde by dnes 
bez jejich pomoci byl.
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J a r o s l a v 
Ž á k

Bylo mu patnáct, když se začal 

poprvé léčit. „Měli jsme doma 

hodně benzínových zapalovačů. 

Chtěl jsem si je zkusit naplnit. Ucítil 

jsem benzín a začaly přicházet 

halucinace,“ popisuje své první 

setkání s návykovými látkami dnes 

už bývalý uživatel drog Jaroslav 

Žák. Většiny problémů se zbavil 

až o šestnáct let později. Za tu 

dobu vyzkoušel opiáty, stimulační 

drogy, halucinogeny, ale i pervitin. 

Patnáctkrát se ocitl na záchytce 

a čtyřikrát ve vězení. Všechno ale 

překonal a dnes pomáhá druhým.

K drogám ho přivedla zvědavost a ka-
marádi z undergroundu. „Fascinovala mě 
subkultura hippies, jejich životní styl. Byla 
to alternativa ke komunismu. Hráli vlastní 
muziku a  divadlo, scházeli se po bytech. 
Ty drogy tam vždycky někde byly. Primární 
zájem jsem o  ně ale neměl, zpočátku mi 
šlo opravdu jen o tu kulturu a její filozofii,“ 
vypráví Jaroslav, který se drogám nakonec 
nevyhnul. Časem jim zcela propadl. 

Začal se izolovat od rodiny i od svého 
okolí. Mimo domov trávil čím dál více času, 
zhoršil se mu prospěch ve škole. Jezdil po 
rockových koncertech, bral drogy a  měl 
problémy s policií. Propadl alkoholu — vy-
sedával denně od rána do večera po hos-
podách. „Hodně kamarádů emigrovalo, 
aktivně vystupovali proti režimu. Uvědomil 
jsem si, že já na tohle nemám. Chyběla mi 
odvaha. Byl jsem z toho frustrovaný, nevá
žil jsem si sám sebe. Jako by ve mně něco 
umřelo,“ vypráví s třesoucím se hlasem.

Později se dostal k  tvrdým drogám. 
Užíval je přes šest let a  sám se je naučil 
i vyrábět. „Zhubl jsem padesát kilo. Stala 
se ze mě troska,“ popisuje Jaroslav. Zásad-
ní zvrat nastal, když ho kamarádka přived-
la na víru. Dostal se do komunity věřících 
a začal abstinovat. 

Po čase do toho ale spadl znovu. 
Naštěstí mu pomocnou ruku podal jeho 
kama rád Jindřich Vobořil. „Znali jsme se 
ještě před založením Podaných rukou. 
Pamatuju si ho jako dlouhovlasou máničku 
z  undergroundu,“ vzpomíná s  úsměvem. 
Zpočátku Jaroslav pomoc odmítal, nako-
nec ale usoudil, že už je opravdu nutná. 
„V léčbu jsem nevěřil, neměl jsem důvěru 
v systém. Poradny byly svázány s tehdejší 
komunistickou mocí. Jindra mě ale oslo
vil na ulici, znal jsem ho jako čestnýho 
kluka. Věděl jsem, že on mi lhát nebude,“ 
 dodává.

Jaroslav si ten den pamatuje dodnes — 
22. března 1993. Celý v černém a s elek-
trickým motorkem v  kapse, který cestou 
našel pohozený na zemi, zaklepal na 
Jindřichovy dveře. „Bylo to v  prvopočát
cích Podaných rukou. Všichni se všechno 
učili za pochodu. Uživatelům drog tam 
nepomáhali odborníci na adiktologii, ale 
lidé, co byli zkrátka hodní a snažili se nám 
vyplnit čas.“

Jaroslav si začal hledat práci. „Třiatři
cetiletý abstinující chlap se slabostí pro 
tvrdé drogy si hledá práci, sen každého 
zaměstnavatele,“ vtipkuje. Pomáhal ales-
poň v Podaných rukách, které tehdy veli-
ce úzce spolupracovali s Charitou. Od té 
dostal nabídku práce v Třebíči, kde začal 
pracovat v  centru prevence a  později 
v kontaktním centru. Dnes má pod sebou 
celkem devět zařízení.

Po úspěšně dokončené léčbě se také 
oženil. „Šestnáct let jsem žil mimo systém. 
Nevěděl jsem, jak se chovají mí vrstevní
ci. Znal jsem jen drogové prostředí a tam 
jsem svou ženu hledat nechtěl. Bylo mi 33 
a cítil jsem se jako osmnáctiletý,“ vzpomíná 
Jaroslav. Proto se rozhodl podat si inzerát 
v katolických novinách. A zadařilo se. Dnes 
žije spokojeně se svou ženou a dětmi. Dál-
kově si dodělal maturitu i vysokou školu. 
„Jsem teď asi nejvíc hippies, co jsem kdy 
byl, i když mám teda holou hlavu,“ směje 
se Jaroslav. Hodnoty jako lásku a přátel-
ství našel nakonec v křesťanství a rodině.

Podané ruce bere jako takovou svou 
alma mater a dodnes s nimi udržuje kon-
takt. „K třicetiletému výročí bych Podaným 
rukám rád popřál, aby se jim i  nadále 
dařilo držet hodnoty, které si nastavily ve 
svých počátcích,“ zakončuje své vyprávění 
Jaroslav.
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D u š a n  
G a j d o š í k

Dušan Gajdošík je vedoucím 

Nízkoprahového centra pro děti 

a mládež v Olomouci a za své 

dlouholeté působení v sociálních 

službách už pomohl spoustě 

dospívajících. „Děti ze sociálně 

slabších rodin a z různých 

uzavřených komunit jsou někdy 

takoví drsňáci, a ne každý je 

schopný to ustát, ale pod drsnou 

slupkou je hezké jádro, akorát 

se člověk nesmí nechat odradit,“ 

říká o svých klientech Gajdošík. 

Nízkoprahové centrum mohou 

navštěvovat děti od sedmi do 

jednadvaceti let, poté mohou 

ještě do sedmadvaceti let 

využívat nabízeného poradenství 

a sociálních služeb.

Klienti mu říkají „Duša“ a mluví o něm 
jako o  blízkém příteli. Dušana Gajdošíka 
práce se skupinou dětí a  dospívajících 
naplňuje. „Ty děti s sebou nesou takovou 
naději, která možná v  ostatních cílových 
skupinách v sociální práci tak často není. 
Děti mají svůj život ještě před sebou 
a  mnohdy ho mají ve svých rukou, takže 
stačí jen malá pomoc a život se jim může 
vyvíjet hezky,“ říká s úsměvem vedoucí níz-
koprahového centra. 

Děti tráví v  nízkoprahovém prostoru 
svůj volný čas. Místnosti jsou plné zají-
mavého vybavení. „Když jsme začínali, 
měli jsme jen pastelky a papír. Dneska si 
děti mohou zahrát kulečník, fotbálek, po
užívat počítač, zatancovat si v  tanečním 
studiu nebo hrát s  kapelou,“ pochvaluje 
si Gajdošík. Spolu s  dětmi jsou v  centru 
i sociální pracovníci, kteří s nimi hrají různé 
hry a ukazují jim, jaké jsou různé možnosti 
trávení volného času. Pracovníci pak využí-
vají volnočasové aktivity k povídání si s kli-
enty, otevírají různá témata k  rozhovoru. 
„Volnočasové aktivity jsou k  tomuto jako 
stvořené, tvoří takový bezpečný rámec 
a  rozhovor je pak pro děti přirozenější. 
Takhle se můžeme dozvědět třeba o jejich 
problémech v  rodině nebo jiných staros
tech,“ vysvětluje Gajdošík, který je u dětí 
velmi oblíbený.

Dušan Gajdošík má v  sociální práci 
spoustu zkušeností, už od puberty tak 
nějak věděl, že chce pomáhat ostatním 
lidem. „Vyrostl jsem na sídlišti. Už jako kluk 
jsem měl tendence organizovat různé sou
těže a hry pro mladší děti,“ vzpomíná. Od 
studia na gymnáziu zvažoval, že se stane 
učitelem, nakonec zvítězila sociální pe-
dagogika, jejíž studium v současné době 
dokončuje na Masarykově univerzitě. 

Při své práci sociálního pracovníka 
narazí Dušan Gajdošík na spoustu zajíma-

vých lidských příběhů. V  poslední době 
žije příběhem jednoho klienta, který 
právě dokončil učiliště a  stal se auto-
mechanikem. „Docházel sem už jako malý, 
kdysi ho k nám přivedl jeho strejda. Hodně 
jsme ho podporovali, sdíleli jsme s  ním 
radosti i  starosti. Tento klient to neměl 
úplně lehké, nevyrůstal u svých rodičů, ale 
u pěstounů. Podařilo se nám ho motivovat, 
stal se z  něj dobrý člověk, který nechce 
následovat stopu svých rodičů, kteří měli 
problémy s drogami i se zákonem,“ povídá 
nostalgicky Gajdošík. 

Práce sociálního pracovníka je o  na-
slouchání druhým, někdy je to však velmi 
náročné, proto i  Dušan Gajdošík musí 
občas relaxovat a vypnout. „Snažím se od
počívat aktivně i pasivně, mám rád rodinný 
život. Chodíme na výlety a do přírody, pa
radoxně tam, kde není taková koncentrace 
lidí. Na druhou stranu mám amatérskou 
kapelu, míváme koncerty, píšu písničky. Je 
to pro mě úplně jiný vesmír a dá se u toho 
dobře odreagovat,“ směje se. 

„Fungujeme jako pozitivní vzory,“ 
vysvětluje pozici sociálních pracovníků 
v centru. V nízkoprahovém centru se snaží 
zejména o prevenci. „Zařízení není primár
ně určené pro problémové děti, i když to 
tak může působit. Každý dospívající se 
v  pubertě s  něčím potýká a  má drobné 
problémy, se kterými se dá pracovat,“ říká 
Gajdošík. 

Pracovník v  nízkoprahovém centru je 
pro dospívajícího takový starší kamarád, 
někdo, kdo jim naslouchá, ale zároveň 
to není ani rodina, ani kamarád z  party. 
„Jsme takovým mostem mezi dospělým 
a  dětským světem,“ přibližuje Gajdošík. 
Děti chodí do nízkoprahového centra 
dobrovolně, a to je jeden z důležitých pi-
lířů centra. „Když je něco dobrovolné, tak 
je to pro děti něco jiného. Do školy chodit 

musí, rodiče musí poslouchat. Kamarády 
sice ne, ale tlak vrstevnické skupiny je vel
ký. U nás se najednou cítí svobodné a učí 
se, že je to na nich, jak se rozhodnou,“ říká 
vedoucí centra. 

Člověk prostě musí umět přepnout 
tlačítko mezi prací a soukromým životem, 
pokud to ale zvládá, může dělat svou práci 
ještě lépe. Všechny dny v práci však nejsou 
růžové. „Někdy má člověk v práci tendenci 
dělat všechno a pro všechny a dost ho to 
tahá na všechny strany, ale potom to způ
sobuje roztěkanost. Za ty roky jsem už zjis
til, že se nemůžu rozkrájet,“ říká Gajdošík. 

Snaží se pomoci co nejvíce dětem, 
i když někdy tomu osud nepřeje. „Někdy 
mě lehce potrápí pocit bezmoci, když 
klien tům hází život klacky pod nohy. 
 Občas se stane, že klienty doženou pro
hřešky z mládí, třeba že dluží dopravnímu 
podniku na pokutách za tramvaj. To pak 
klopýtneme na posledním schodu a je to 
škoda,“ svěřuje se Gajdošík. 

Pak však Dušana Gajdošíka potěší, 
když děti chtějí být lepší, když třeba ne-
chtějí kouřit, i když to vidí v  rodině. Díky 
pravidelným besedám v  nízkoprahovém 
centru a  práci sociálních pracovníků se 
často podaří děti dobře nasměrovat. 
Například jeho nynější skupina několika 
chlapců se posouvá dobrým směrem, ani 
jeden z nich nekouří, i když jsou doma ob-
klopeni kuřáky. Takové výsledky Dušana 
Gajdošíka vždycky zahřejí na srdci.
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R o m a n 
H l o u š e k

Pomocnou ruku nabízí organizace 

lidem bojujícím s drogami i za 

hranicemi — a to nejen za českými, 

ale dokonce i za těmi evropskými. 

Roman Hloušek strávil čtyři roky 

v Afghánistánu, kde se snažil šířit 

opatření na snížení rizik spojených 

s užíváním návykových látek  

(Harm reduction). „Válečný konflikt 

tam trvá už přes čtyřicet let. Tamní 

společnost je traumatizovaná.  

Lidé v armádě sahají často po 

drogách, aby takový stres zvládli. 

Opium seženou v Afghánistánu 

za pár korun — stejně jako hašiš,“ 

vypráví.

Do Podaných rukou přišel v roce 2001 
jako terénní pracovník. „Vždycky mě lákala 
práce se závislými. Přitahoval mě ruch uli
ce. Měl jsem rád klubovou scénu a mladé 
lidi,“ říká Roman. Za patnáct let, které v or-
ganizaci strávil, si vyzkoušel práci hned na 
několika různých pozicích — od sociálního 
pracovníka až po psychoterapeuta.

Do  Afghánistánu odjel v  roce 2014. 
V té době už měl letité zkušenosti s Harm 
reduction přístupy i s pobytem v muslim-
ských státech. „Země s  podobným cha
rakterem jsem navštívil už předtím, žádný 
kulturní šok to pro mě tedy nebyl. Jediné, 
co mě překvapilo, bylo to velké množství 
zbraní a  neustálá přítomnost armády,“ 
popisuje své pocity po příjezdu do země. 
„Problém Afghánců nebyl v  tom, že by 
o minimalizaci rizik nic nevěděli, ale v tom, 
že tyto služby nebyly dostatečně rozšířené 
a přístupné mimo hlavní město,“ říká Ro-
man. I v Kábulu ale byly přístupné pouze 
na pár místech. 

Afghánští drogoví uživatelé měli podle 
Romana o zásadách bezpečného užívání 
jen malé povědomí. „Je tam vedro — lidé 
jsou dehydrovaní, mají vyschlé a popraska
né rty. Na trubičkách, z kterých kouří třeba 
heroin, pak zasychají zbytky krve. Trubičky 
pak mezi sebou sdílí,“ popisuje. Zástupci 
Podaných rukou tak museli místním pra-
covníkům vysvětlit, proč je dobré distri-
buovat gumové náústky, vodu, a proč se 
nemají pomůcky sdílet. Dostatečně infor-
movaní nejsou Afghánci ani o bezpečném 
sexu nebo pohlavně či krví přenosných 
chorobách.

A jelikož je země chudá, tak je i situace 
drogových uživatelů na ulici o to bídnější. 
„Česko je bohatší, daleko lépe funguje 
práce s uživateli, kteří chtějí přestat. Máme 
instituce, které pomáhají s  oddlužením, 
hledáním práce i bydlení. Půl roku po léčbě 
můžete strávit v doléčovacím centru, kde 
vám pomohou s restartem. V Afghánistánu 
tohle není,“ vysvětluje Roman. Ten vytvořil 
společně s kolegy vzdělávací centrum pro 
pracovníky v  Kábulu —  Center of Excel-
lence. Kurzy byly zaměřené na co nejširší 
povědomí o zásadách Harm reduc tion i na 
výzkumnou činnost. Podíleli se na rozjetí 

projektu Mobile unit —  pojízdné ambulan-
ce, která objížděla hotspoty a poskytovala 
zdravotní či poradenské služby lidem pří-
mo na místě.

A ačkoliv je Afghánistán zmítán válkou, 
strach Roman v  cizí zemi nepociťoval. 
„S  určitou mírou rizika tam určitě jedete, 
o  život jsem se ale nebál,“ říká. K  tomu 
ještě dodává, že ani práce samotná mu 
nepřišla nijak psychicky náročná. „S lidmi 
pracuji přes dvacet let. Nějakými vyhoření
mi a úbytky energie jsem si za ta léta pro
šel, naučil jsem se ale s vlastní psychikou 
zacházet. Na výbuchy kolem vás si časem 
zvyknete, nejhorší bylo to odloučení,“ 
vzpomíná dnes už bývalý zaměstnanec 
Podaných rukou. Ten má momentálně 
soukromou praxi, kde pracuje jako psy-
choterapeut. Dělá také supervizora v  so-
ciálních službách, lektora a  spolupracuje 
se správou uprchlických zařízení. „Za to, 
kde dnes jsem, vděčím Podankám. Pro
fesně jsem v nich vyrostl, rozvíjel jsem se 
a vzdělával. Je to taková má alma mater,“ 
popisuje Roman, který pupeční šňůru 
s organizací ještě zcela nepřetrhl. Ve dvou 
jejích týmech dělá supervizi, udržuje také 
přátelské vztahy s mnoha zaměstnanci.
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L u k á š  C a r l o s 
H r u b ý

Letos je tomu pětadvacet 

let, kdy Lukáš Carlos Hrubý 

nastoupil do Společnosti 

Podané ruce jako pomocná síla 

v oblasti psychoterapie. Začínal 

jako dobrovolník při studiu 

v olomouckém Kontaktním 

centru pro uživatele drog, 

poté si vyzkoušel práci v terénu.  

Dnes nabízí poradenství 

a terapeutické služby.  

Postupně se přes různé pozice také 

vypracoval na post odborného 

ředitele pro Olomoucký a Zlínský 

kraj. „Stále cítím, že je to 

smysluplná činnost a neumím si 

představit sám sebe v komerčním 

sektoru, kde by primárním cílem 

bylo vydělat peníze. Zřejmě by mě 

to rychle přestalo bavit. Má práce 

mě naopak nabíjí, dává mi energii 

ráno vstát,“ říká.

K práci s lidmi s návykovým chováním 
ho přivedl jeho bratranec, který půso-
bil v  olomouckém Kontaktním centru. 
Původ ně Lukáš studoval personalistiku na 
Masarykově univerzitě v Brně. Při výběru 
povinných praxí upřednostnil poradenské 
prostředí před personalistickým. „Dávalo 
mi to vnitřně smysl,“ míní. Tehdy poprvé 
zavítal do Podaných rukou a už neodešel. 
Terapeutické služby se mu zalíbily natolik, 
že personalistiku brzy vyměnil za psy-
chologii, kterou vystudoval na Univerzitě 
Palackého. 

Za pětadvacet let měl Lukáš možnost 
zblízka sledovat, jak se organizace v čase 
rozšiřuje a  profesionalizuje. „Když jsem 
začínal, bylo v Olomouci jedno Kontaktní 
centrum pro uživatele drog, kde pracoval 
jeden člověk nastálo, druhý na částečný 
úvazek a  třetí jako dobrovolník,“ vzpomí-
ná. Dnes služby v Olomouckém kraji tvoří 
přibližně polovinu společnosti. Také počet 
center různého zaměření s každým rokem 
přibývá. „Minulý rok jsme otevřeli Doléčo
vací centrum ve Zlínském kraji. V součas
nosti existuje dohromady čtyřicet center 
ve třech krajích,“ přibližuje.

Právě možnost smysluplně rozvíjet síť 
nových služeb ho na práci ředitele naplňu-
je. „Letos jsme rozjeli projekt HRaní zamě
řený na prevenci patologického hráčství. 
Je kompletně převedený do oblasti onli
nu, což je republikový unikát,“ popisuje.

Neméně si pochvaluje pozici terape-
uta, při níž má příležitost si vyslechnout 
mnohdy fascinující lidské příběhy. „Těší 
mě, že své klienty můžu doprovázet po 
nějakou dobu na cestě při hledání změny, 

vlastního růstu a  přeformulování hodnot 
a postojů,“ usmívá se.

Největší výzvou na práci ředitele jsou 
finanční prostředky a přidělený obnos do-
tací, který je vratký a může se rok od roku 
měnit. „Každoročně se potýkám s rizikem, 
že přijde politický škrt a  najednou nebu
dou peníze pro zaměstnance,“ přiznává. 
Při terapiích je naopak leckdy pro Lukáše 
náročné, aby se dokázal sžít s  měnící se 
dobou a vytrvale na sobě pracoval. „Mu
sím si neustále udržovat odstup, rozum 
a zároveň zvídavost,“ nastiňuje.

Za jeho psychoterapeutickou kariéru 
mu rukama prošly stovky lidí. Aktuálně má 
na starost dvanáct klientů. Ve svých začát-
cích se zaměřoval na pomoc uživatelům 
drog, za posledních pár let se přeoriento-
val na práci s hráči. Nyní se kromě indivi-
duálních sezení věnuje párovým terapiím, 
které jej velmi baví. Proto by do nich chtěl 
dávat svou energii i  nadále. S  některými 
klienty se potkává nejen osobně, ale i dis-
tančně skrze online hovory. 

Nejčastěji za Lukášem chodí lidé 
potýkající se s  problémy s  alkoholem. 
Za epidemii koronaviru se jejich počet 
výrazně zvýšil. Nárůst Lukáš zaznamenal 
i  u  uživatelů drog, zejména pervitinu, 
u  nichž vzrostla intenzita výměny jehel. 
„Je evidentní, že na lidskou psychiku toto 
období silně doléhá, a  tak to někteří řeší 
i touto cestou,“ říká.

Za v  mnoha ohledech přelomového 
klienta považuje Michala, což byl první 
hráč, se kterým Lukáš pracoval. Popasoval 
se s tím poctivou osobní reflexí, ale i čas-
tými konzultacemi s kolegy a supervizemi. 
„Scházeli jsme se několik měsíců a  zažili 
jsme společně momenty, kdy se mu dařilo 
hodně, i ty, kdy se mu dařilo méně. Nahlédl 
jsem tak zblízka do hráčského života. Právě 
díky této zkušenosti jsem v  sobě já sám 

otevřel otázku, proč nepracujeme s  hráči 
systémově,“ popisuje motivaci, která stála 
za vznikem specifických služeb. 

Při terapiích Lukáš razí heslo, že cílem 
není heroicky držet abstinenci, ale najít 
jinou životní náplň a být spokojený. „Sna
žím se dělat vše pro to, abych dal člověku 
možnost se posunout, jestli to nakonec 
dopadne, záleží už na něm,“ tvrdí. 

Také své kolegy vede k uvědomění, že 
není v  jejich možnostech zachránit svět, 
ale dělat svědomitě svou práci a  cítit se 
při ní dobře. Aby předešel jejich vyhoření, 
je systém vedení demokraticky nastavený. 
„Zaměstnanci spolurozhodují o  tom, jak 
mají služby vypadat. Hodně si povídáme,“ 
přibližuje.

A co pomáhá Lukášovi přijít na jiné my-
šlenky? Jeho velkou zálibou je jachting, 
kterému se věnuje už patnáct let. „Je to 
úžasný relax vyjet na moře bez mobilu, jen 
s kamarády. Na chvíli si hrajete na námoř
níky a vaší jedinou starostí je, jak správně 
vytáhnout lano a  vytrimovat plachtu,“ 
usmívá se. Letos má v hledáčku Chorvat-
sko a Řecko.
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Ya s m i n 
M a n s o u r

L u c i e 
Ka v u l o ko v á

V Podaných rukách, které se kromě 

závislostí věnují také koronavirové 

pandemii, pomáhá Yasmin 

Mansour od loňského prosince. 

Mladá Izraelka studuje v Brně — 

téměř tři a půl tisíce kilometrů 

od domova — medicínu.  

V zimě se rozhodla nabídnout 

potřebným i ona svou pomocnou 

ruku. Za tu dobu otestovala 

přibližně 50 tisíc lidí a už 

přes 500 jich naočkovala.

„Už jako třináctiletá holka jsem 

věděla, že já takhle žít nechci,“ 

začíná své vyprávění terénní 

pracovnice Lucie Kavuloková, 

která pracuje s lidmi bojujícími 

s drogami a alkoholem.  

Sama pochází z rodiny, kde se 

takové problémy vyskytovaly.  

Dnes lidem se závislostmi  

pomáhá.

Poprvé se Yasmin dozvěděla o  Spo-
lečnosti Podané ruce a jeho aktivitách od 
spolužáků. „Mnoho z  nich s  organizací 
spolupracovalo. A protože se mi líbilo, co 
Podané ruce dělají, rozhodla jsem se k nim 
také přidat a pomoci,“ popisuje studentka. 
Od prosince tedy pro organizaci testuje, 
očkuje a analyzuje covidová data. Pochva-
luje si zejména přátelský kolektiv, ve kte-
rém se ocitla. Líbí se jí i vědomí toho, že 
pozitivně přispívá společnosti a  rozvoji 
vědy. 

Ve své práci spatřuje velký smysl, baví 
ji zejména její pestrost. „Pokaždé dělám 
něco jiného, nic jako typický den tu neexis

tuje,“ říká studentka s úsměvem.  Antigenní 
testy provádí totiž nejen na brněnském 
výstavišti, kde Podané ruce vybudovaly 
největší testovací centrum v celém Česku, 
ale jezdí i s mobilními testovacími týmy do 
firem a  kulturních institucí. Vyzkoušela si 
například i očkování ve velkém očkovacím 
trucku s  několika mobilními ordinacemi, 
který pomáhal urychlit vakcinaci v Pardu-
bickém kraji.

Yasmin ale uznává, že ne vždy je její 
práce zrovna procházka růžovým sadem. 
„Strávit celý den v  ochranném obleku 
je náročné — v  létě je v něm příliš horko, 
v  zimě zase příliš chladno. Nemůžeme si 
přes oblek přehodit bundy nebo svetry,“ 
říká. Medici často nemají při práci ani 
možnost napít se nebo občerstvit. Občas 
se také dostane do konfliktu s tvrdohlavý-
mi klienty, kteří testování odmítají a exis-
tenci viru popírají.

Jednou z tvrdohlavých pacientek byla 
i dáma, která přišla na testování s prázd-
ným kyblíkem v  ruce. Myslela si, že po 
stěru z nosu, který Yasmin a ostatní medici 
provádí, se zvrací. „Když jsme ji otestova
li, předstírala, že se dusí a  bude zvracet. 
Nakonec se ukázalo, že to byla uklízečka 
a kbelík používala k úklidu,“ směje se me-
dička.

Ona sama se nákaze úspěšně vyhýbá. 
Někteří z jejích nejbližších přátel a kolegů 
však kvůli pandemii COVID-19 ztratili čle-
ny rodiny. „Pandemii nesmíme brát na leh
kou váhu, i proto obdivuju činnost centra. 
Díky testování a vakcinaci zachránily tisíce 
životů. Očkují i  lidi bez domova, imobilní 
pacienty — to je opravdu něco skvělého.“ 
Yasmin doufá, že se stejným pozitivním 
přístupem a  nadšením bude organizace 
ve svých aktivitách pokračovat, a  že ona 
bude moct být i nadále její součástí.

O  terénní práci v  sociálních službách 
se poprvé dozvěděla v patnácti letech při 
sledování dokumentu o  street workingu. 
Ten ji zaujal natolik, že se rozhodla sama 
se terénní pracovnicí stát. To se jí splnilo 
v jednadvaceti letech. Drobná brunetka se 
vrhla do práce po hlavě. Prozkoumávání 
vyloučených lokalit se stalo jejím denním 
chlebem. Kontaktu s lidmi z okraje společ-
nosti se nebála. 

Do Podaných rukou nastupovala v roce 
2018 s mnoha zkušenostmi. Předtím půso-
bila v několika dalších organizacích, které 
se věnují problematice návykových látek. 
Za tu dobu se setkala se stovkami lidí 
z této sféry. Povídá si s nimi o problémech, 
poskytuje jim individuální poradenství, 
doprovází je k  doktorovi nebo na úřad. 
Když klienti nechtějí s užíváním drog pře-
stat, nosí jim alespoň nezávadný injekční 

materiál. Snaží se tak minimalizovat pře-
nos infekčních nemocí, které se při sdílení 
jehel šíří. „Neberu svou práci jako pomoc. 
Pouze vytvářím pro klienty pole, kde se 
mohou cítit bezpečně a  přijímáni,“ říká 
skromně. 

A  právě přijímání, vzájemná toleran-
ce a respekt je to, co Lucii na práci baví. 
„Všichni si přejeme být přijímáni druhý
mi. Ať už máme křivé nohy nebo jsme 
vegetariáni. Sama si to pro sebe přeju. 
Být přijímána. A oni to zoufale potřebují. 
Společnost jimi opovrhuje, a to je špatně. 
Když vás odněkud vyloučí a zavrhnou, ne
budete se tam pak chtít vrátit,“ vysvětluje 
a svá slova doplňuje divokou gestikulací. 
Dodává, že při kontaktu s klientem zastává 
roli představitele společnosti. Má za úkol 
ho v ní kotvit. Spojovat.

Ne vždy je ale její práce pohodová. Do-
stává se do celé řady nepříjemných situa-
cí. „Stává se mi, že se potkám s klientem 
a zeptám se ho, kde má kamaráda. Chodí 
totiž všude spolu. Bez jakýchkoliv emocí 
mi řekne, že před třemi dny zemřel. Udusil 
se zvratky. Sděluje mi to stejným tónem, 
jako když si kupujete chleba. Tváří se, že 
se nic nestalo. Jenže takhle to já neberu,“ 
vypráví. Ke konci se Lucie zadrhne. Sklopí 
zrak a v místnosti zavládne ticho. 

Po krátké odmlce pokračuje líčením 
toho, jak si čistí po práci hlavu. Jak se s po-
dobnými událostmi vypořádává. Nejvíce 
se jí osvědčily procházky do přírody. Po-
máhají jí i kolegové z Podaných rukou, se 
kterými se vzájemně podporují. „Člověk 
musí umět pracovat sám se sebou, uvědo
movat si své hranice. Jít přes ně na sílu je 
cesta k vyhoření,“ dodává.
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Nejsilnější příběh, co utkvěl Lucii v pa-
měti, se týká klienta, který měl problémy 
s  alkoholem. Vždy se k  ní choval slušně. 
Nikdy nebyl vulgární. Když mu to ujelo, 
omluvil se. „Nedokázala jsem s  ním ale 
pohnout. Mohla jsem se snažit sebevíc 
a nic,“ vypráví. Jednou našla Lucie ležet na 
zemi jeho náhradní doklad, a  tak mu ho 
donesla. Byl dojat. Pro lidi z ulice je velice 
náročné vyřídit si nové doklady. „Potřebují 
je při kontaktu s policií, když jdou na úřad 
nebo při registraci na ubytovně. Pro klienta 
je to mnohdy ta nejcennější věc, co má,“ 
popisuje.

Na znamení díků chtěl Lucii poplácat 
po rameni. Zdvihl ruku směrem k ní.  Jenže 
pak se zarazil. „Visela mu ve vzduchu. 
Čekal, co se bude dít. Jestli ustoupím. 
Nejspíš si uvědomil, že s klienty běžně fy
zický kontakt nemáme,“ vypráví dál Lucie. 
Překvapilo ji, že nad tím muž vůbec pře-
mýšlel. Že si ve svém stavu dokázal takové 
věci uvědomovat. 

Nakonec ji ruku na rameno položil 
a  poděkoval. „Jenže v  listopadu zemřel. 
Byl o tři roky mladší než já. Mrzí mě, že se 
mi ho nepodařilo více motivovat. Měl to 
v  sobě, jen jsme to spolu nebyli schopni 
dotáhnout do konce.“

Ne všechny příběhy ale končí špatně. 
Terénní pracovnice se setkává i se spous-
tou těch šťastných. Za svou devítiletou 
kariéru v  sociálních službách pomohla 
navést na správnou cestu mnoho potřeb-
ných. Někteří se díky ní začali dokonce 
léčit. „Ono se to možná nezdá, ale dobrým 
koncem je i to, že si najdou bydlení nebo 
práci. Pro nás to jsou maličkosti, pro ně 
obrovský úspěch,“ říká.

Lucie si vyzkoušela i práci s osobami se 
specifickými potřebami. Nejlépe se jí ale 
pracuje právě s těmi, kteří bojují s drogami 
nebo alkoholem. Učí se od nich trpělivosti 
a sebereflexi. „Navíc tu mám mnohem vol
nější ruce než při práci s  jinými skupinami. 
A  ráda jim je podám, pokud o  ně stojí,“ 
zakončuje.

F r a n t i š e k 
M i k l a s

Centrum Naberte kurz je určeno 

pro hráče, sázkaře a jejich blízké. 

František Miklas je jeho vedoucím. 

„Vzniku našeho centra předcházel 

projekt HRaní, v rámci, kterého 

jsme naplnili cíl převést principy 

harm reduction, které známe 

například z problematiky užívání 

drog, do prostředí hazardního 

hraní,“ popisuje vedoucí centra. 

Centrum Naberte kurz funguje 

v on-line prostoru, a tak může 

pomoci lidem po celé České 

republice. Sociální pracovníci 

v tomto centru pracují s respektem 

k rozhodnutí nepřestat hrát 

a nabízejí služby, jejichž cílem je 

minimalizovat možné negativní 

dopady. Centrum kontaktují ale 

i hráči, kteří se svým hraním chtějí 

něco dělat a těm František a jeho 

kolegové pomáhají najít vhodného 

odborníka.

František Miklas nastoupil do Podaných 
Rukou jako metodik pro projekt  HRaní, 
který probíhal v  minulých dvou letech. 
A protože byl tento projekt úspěšný, bylo 
vytvořeno centrum Naberte kurz a  Fran-
tišek se stal jeho vedoucím. „Když jsem 
se hlásil na pozici metodika, cítil jsem, že 
mám co nabídnout a  měl jsem chuť po
máhat lidem. Předtím jsem pracoval mimo 
obor sociální práce, ale našel jsem se 
v tom. Mám pocit, že moje práce je určitým 
posláním,“ svěřuje se Miklas. 

Jelikož centrum Naberte kurz působí 
v on-line prostoru, mohou pracovníci ko-
munikovat s klienty rozmanitými způsoby. 
Například na Instagramu se snaží zau-
jmout potenciální klienty se zajímavostmi 
o hazardu. „Jednou jsme sdíleli příběh, jak 
vznikl sandwich. Hrabě Sandwich totiž hol
doval hazardu a nechal si vždycky připravit 
svačinu složenou ze dvou plátků chleba 
a  plátku masa — pro snadné uchopení 
jednou rukou, aby nemusel přestat hrát. 
Ostatní pak chtěli to, co má Sandwich. Sdí
líme prostě zajímavosti týkající se hráčství 
a myslím, že jsme úspěšní,“ pochvaluje si 
vedoucí centra.

Na webových stránkách centra pak 
lidé naleznou užitečné informace. Napří-
klad se dozví, jak je to s  pravděpodob-
ností, riziky nebo jak hospodařit s penězi 
a časem. S  tímto ostatně pomáhá i nová 
aplikace Port. „Vytvořili jsme aplikaci, 
kde si klienti mohou vypočítat kolik peněz 
si mohou dovolit do hry vložit, stopovat si 
čas hry anebo si nastavit upozornění, kte
ré jim pomůže se po určené době od hry 
odtrhnout. Od hráčů z léčby totiž víme, že 
ztráta přehledu přispívá k eskalaci problé
mů.“ přibližuje Miklas. 
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„Lidé jsou hravá stvoření už od přírody, 
ať už je to dítě nebo dospělý. Není proto 
překvapivé, že hazardní hry jsou vlast
ně jednou z  možností, jak se naladit na 
pohodovu notu. Proto je dobré zvyšovat 
i informovanost o tom, jak hrát a neztratit 
kontrolu. Pamatuju si, že tohle jsem zmínil 
tehdy i při vstupním pohovoru,“ vzpomíná 
s úsměvem Miklas. 

Díky projektu HRaní a následnému po-
kračování centra Naberte kurz vznikla také 
jedna unikátnost, a to tzv. e-terénní práce. 
„V  rámci téhle práce navštěvujeme místa 
v online prostoru, kde se klienti vyskytu
jí. Připojujeme se do diskuzí pod články 
v médiích, zanecháváme stopy na interne
tu, aby nás lidé mohli snadněji kontaktovat. 
Ze stejného důvodu také odpovídáme na 
relevantní příspěvky v různých diskuzních 
fórech a  nabízíme tak naši pomoc přímo 
ve známém prostředí pro hráče. Funguje
me s odkrytými kartami, klienti znají naše 
jména i  tvář — jim ale nabízíme možnost 
naprosté anonymity.“ popisuje Miklas. To 
se ostatně centru daří velice úspěšně, jen 
v  minulém roce se dostali do povědomí 
minimálně sto tisícům lidí. 

Františka jakožto vedoucího centra 
neminou úkoly spojené s různou adminis-
trativou, je však také plnohodnotným e-te-
rénním pracovníkem. „Sedím za stolem, 
mám počítač, externí monitor i  sluchátka 
a komunikuji s klienty všemi způsoby, kte
ré nabízíme. Když mi napíše klient, který 
nechce být na svou situaci sám a  já jsem 
na té cestě s ním, je to naplňující pocit. Těší 

mě, být součástí toho, že pomohu  klientovi 
v  tom, aby své problémy překonal, díky 
mé podpoře v jeho vlastním rozhodování. 
Samozřejmě, že naše začátky provázely 
pochybnosti, ale věřili jsme, že i kdyby se 
nám podařilo pomoci jen jednomu člo
věku, tak ta práce má smysl,“ pochvaluje 
si Miklas. 

Když přišla v minulém roce pandemie 
koronaviru, lidé, kteří obvykle navštěvo-
vali herny a kasina, tak nemohli hrát. „Na 
některé lidi pandemie dopadla tak, že pro
stě přestali hrát. Jiní přešli z  kamenných 
provozoven do online prostoru. Byl ale 
i nárůst lidí, kteří měli najednou dost vol
ného času a do online hraní vkročili právě 
kvůli rozptýlení,“ popisuje situaci vedoucí 
centra. „Potíží online hazardu je totiž to, 
že člověk může hrát úplně cokoliv, od to
čení automatů, stírání losů až po kurzové 
sázení a  to kdekoli, kde má internetové 
připojení,“ říká Miklas

Zvýšené riziko se objevuje i u přecho-
du z  kurzového sázení s  předstihem na 
tzv. live sázení přímo během zápasu. „I my 
máme klienty, u kterých začali potíže nená
padně. Chodili si jednou za čas vsadit na 
zápasy do pobočky nějaké sázkové kan
celáře, studovali taktiku hry dopředu a tak 
dále. Pak se dostali k  live sázení a vsadili 
během zápasu třeba padesátkrát. To už na
bývá jiných rozměrů, stává se z toho touha 
po instantním vzrušení a hráč se díky rych
lému a impulzivnímu jednání ponořuje do 
hry a  leckdy až ztrácí povědomí o  světě 
kolem. Podobného vzrušení dosahují hráči 
i hraním online technických her jako jsou 
třeba automaty. Takovéto jednání pro
hlubuje negativní důsledky, které mohou 
plynout z hraní hazardních her,“ popisuje 
situaci vedoucí centra. 

Není proto divu, že je práce s  lidmi, 
kteří mají různé problémy a osudy, velmi 
psychicky náročná. Sám František se tedy 
musel naučit, jak se nenechat prací pohl-
tit a  relaxovat. „Když jsme projekt HRaní 
rozjížděli, tak jsem odpočinek hodně pod
cenil, byl jsem do práce úplně zakousnutý. 
Když jsem třeba umýval nádobí a na něco 
jsem si vzpomněl, všeho jsem hned nechal 
a šel jsem si to poznamenat. Teď je to tak, 
že přesto, že mi k nahlédnutí stačí jen in
ternetové připojení, daří se mi oddělovat 
osobní život od toho pracovního,“  přiznává 
Miklas. 

Protože se jedná o práci ve snadno do-
stupném on-line světě, může se stát, že 
i František se někdy zapomene „Vážím si 
proto situací, kdy mi kolegyně připomene, 
že i u nás je potřeba hlídat si to, že ačkoli 
naši klienti v diskusích fungují i mimo naši 
pracovní dobu, je třeba držet si odstup 
a myslet i sám na sebe. Přesto mě někdy 
ale napadne, že co kdyby klient právě 
v  ten okamžik potřeboval naši pomoc. 
Věřím ale, že jsme nechali dost vodítek 
a informací k tomu, aby tuto krátkou dobu, 
kdy jsme nedostupní, zvládl překonat,“  
uzavírá.
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Pa v e l 
N e p u s t i l
Objevovat v práci pořád něco 

nového — to je jeho recept proti 

vyhoření. Psycholog, terapeut, 

sociální pracovník a supervizor 

Pavel Nepustil se v oblasti pomoci 

lidem s destruktivním návykovým 

chováním pohybuje téměř dvacet 

let. Pro Podané ruce začal pracovat 

už za vysokoškolských studií. Ačkoliv 

se věnuje i řadě jiných projektů, 

spolupráce s organizací trvá dodnes, 

a to zejména prostřednictvím 

výcviku v recovery koučování, na 

němž se podílí. „Zkoušel jsem se 

v psychoterapii věnovat i jiným 

oblastem a pracovat s lidmi 

s různými problémy, ale nebylo to 

to pravé. Za což jsem zpětně rád. 

Má práce mě baví a rád objevuji 

nevyšlapané cesty,“ vysvětluje.

kde hned zjistil, že „jeho tématem“ bude 
návykové chování. Inspirovala ho k tomu 
i  jeho osobní zkušenost s  intenzivním pi-
tím alkoholu. „Vyrůstal jsem v malém měs
tě a s kamarády jsme spoustu času trávili 
v hospodách a barech, daleko víc než ve 
škole. Takže jsem měl trochu problém do
končit gymnázium a jeden ročník jsem do
konce opakoval,“ přibližuje. Nyní je za tuto 
zkušenost rád, protože tak dokáže lépe 
porozumět svým klientům, i když uznává, 
že určité činy by dnes již neopakoval.

Odjakživa jej zajímaly rovněž filosofic-
ké otázky ohledně povahy našeho světa, 
lidského života a  jeho smyslu. Klíčovým 
momentem, kdy se rozhodl dále pokračo-
vat vysokoškolským studiem psychologie, 
nastal při praxi v  Psychiatrické  léčebně 
v  Červeném dvoře, která se specializuje 
na léčbu závislostí. Účastnil se tam skupi-
nových psychoterapií vedených primářem 
Jiřím Dvořáčkem. „Hluboce mě oslovil 
jeho minimalistický a terapeutický přístup. 
Tak jsem ho požádal o radu, co udělat pro 
to, abych mohl lidem pomáhat podob
ným způsobem. Doktor Dvořáček mi pak 
doporučil studium psychologie a psycho
terapeutický výcvik, což jsem posléze také 
učinil,“ vypráví. Bakalářský a magisterský 
titul z  psychologie získal na Masarykově 
univerzitě. „Studoval jsem s vizí, že ze mě 
jednoho dne bude psychoterapeut. Moc 
jsem neuvažoval nad tím, že bych dělal 
třeba diagnostiku,“ doplňuje.

Protože se však necítil dostatečně na-
sycen vědomostmi a lákal ho výzkum, roz-
hodl se pokračovat v  doktorském studiu 
na Fakultě sociálních studií téže univerzity. 
Výstupem byla oceněná disertační práce 
zaměřená na ukončení dlouhodobého uží-
vání pervitinu bez odborné pomoci. „Prv
ním zajímavým zjištěním bylo, že i když je 
návyk na drogách nepochybně náročná 

a hraniční zkušenost, může se z ní člověk 
dostat bez přičinění odborníků. Co mě ale 
více překvapilo, je skutečnost, že lidé, kteří 
se takto zotavují, zdaleka nejsou osamělí 
jezdci. Naopak, každý z nich má nablízku 
někoho, kdo mu je oporou. Důležité je zno
vunalezení pocitu sounáležitosti,“ popisuje 
závěry výzkumu, které publikoval i knižně.

Do Podaných rukou přišel nedlouho po 
nástupu na vysokou školu. Než si hledat 
příležitostné brigády, rozhodl se vyčkat 
na pracovní nabídku ve svém oboru, která 
velice záhy přišla v  podobě drogových 
služeb ve vězení. „Vůbec jsem nemohl 
uvěřit tomu, že mě vzali. Měl jsem velkou 
radost! Skočil jsem do toho rovnýma noha
ma. Během pár dní jsem pracoval s klienty 
ve velkém rozsahu. Jezdil jsem část týdne 
do věznice v Brně, kam za mnou od osmi 
hodin ráno do tří odpoledne vodili dozorci 
jednoho klienta za druhým,“ vzpomíná na 
své začátky.

Největší zkušeností při práci ve Společ-
nosti Podané ruce pro něj však byl rozjezd 
Poradenského centra Pasáž a  konceptu 
přechodových bytů. „Jsem vděčný, že jsem 
měl možnost stát u zrodu několika inovativ
ních projektů, které neměly v Česku obdo
by. Mnoho vědomostí jsem si odvezl také 
z pobytů v zahraničí, v čemž mě organizace 
vždy podporovala,“ zdůrazňuje.

Jako stipendista tak strávil například 
čtyři měsíce v Houston Galveston Institute 
u doktorky Harlene Anderson, která mu je 
dodnes velkým vzorem. „Rozvíjí specifický 
nehodnotící směr v  terapii nazvaný kola
borativnědialogická terapie. Proslavila se 
také konceptem nevědění, který psychote
rapeutovi klade na srdce, aby byl skromný, 
oprostil se od svých domněnek a nestavil 
se do role experta na život druhých,“ při-
bližuje. Tato zkušenost Nepustila inspi-
rovala k  spoluzaložení skupiny podobně 

orientovaných pracovníků Narativ, která 
v současnosti pořádá zejména vzdělávací 
akce pro pracovníky z  center duševního 
zdraví, ambulancí a terénu. 

V praxi Nepustil čerpá také z přístupu 
s názvem otevřený dialog vyzdvihující roli 
blízkých, zejména rodinných vztahů při zo-
tavování klientů. S ním jej blíže seznámil 
finský psycholog Jaakko Seikkula, u něhož 
mezi roky 2018 a 2020 absolvoval psycho-
terapeutický a supervizní výcvik. Rodinné 
terapii se nyní věnuje prostřednictvím 
týmu Zotavení Brno, který kromě něj tvoří 
peer pracovnice — recovery koučky. Tato 
práce ho velmi naplňuje. „Každý příběh je 
pro mě v mnohém překvapující. Připadám 
si, jako bych znovu a  znovu začínal psát 
román, zároveň ale já nejsem jeho hlavním 
autorem, spíš jen účastník procesu. A po
každé je ve mně velká zvědavost, jak se 
bude vyvíjet a jak to celé dopadne,“ říká.

Podpora blízkých při zotavení sehrála 
velkou roli i v případě klientky Terezy, se 
kterou vedl pravidelné terapii po jejím 
pokusu o  sebevraždu. „Často mi děkuje 
a  říká, že beze mě by tu nebyla. Myslím 
ale, že to byla zejména ona a  její blízcí, 
především maminka, kdo udělal obrovský 
kus práce,“ míní. 

Velkou zálibou Nepustila je psaní 
populárně-naučných textů. Jeho články 
se objevily v  magazínu Legalizace, na 
portále Psychologie.cz a aktuálně v časo-
pise Sociální služby. Jeho snem je napsat 
další knihu, která by osobní formou oslo-
vila širokou veřejnost, ale i odborníky. Svůj 
tvůrčí potenciál uplatňuje i při tvorbě poe-
zie. „Občas píšu básničky. Jsou o  každo
denním životě, obyčejných momentech 
teď a  tady. Na publikaci to není, psaní je 
pro mě součástí duševní hygieny,“ uzavírá 
s úsměvem na tváři.

Na střední škole, kterou málem nedo-
končil, Nepustil ještě vůbec nevěděl, co 
bude dělat. Shoda náhod jej nakonec 
přivedla ke studiu sociální práce na Vyšší 
odborné škole sociální v  Prachaticích, 
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Pa v l a 
Š u r a n s k á
Před skoro jednadvaceti lety stála 

Pavla Šuranská u zrodu prvního 

Kontaktního centra společnosti 

Podané ruce ve Zlínském kraji. 

Denně tam pomáhá uživatelům 

nelegálních návykových látek 

například výměnou použitých jehel 

nebo vyřízením nových dokladů, 

v případě přání klienta však 

nabízí i zprostředkování léčby. 

Kromě péče o druhé ji na práci 

kontaktní a poradenské pracovnice 

nabíjí možnost osobního růstu. 

„Nečekala jsem, že u toho tak 

dlouho vydržím. Jelikož se ta práce 

neustále vyvíjela, neměla jsem 

pocit ustrnutí na jednom bodě,“ 

přiznává Pavla, která od září 

letošního roku znovu nastupuje 

na post vedoucí.

na kromě řížskou Vyšší odbornou školu 
pedagogickou a  sociální, kde získala 
potřebnou kvalifikaci pro práci v sociální 
sféře. Možnost nahlédnout blíže do života 
uživatelů nelegálních návykových látek se 
jí naskytla při povinné stáži, kterou se roz-
hodla absolvovat v nízkoprahovém zaříze-
ní. Když pak po škole narazila na výběrové 
řízení do nově vznikajícího Kontaktního 
centra v  Uherském Hradišti, tehdy s  ná-
zvem Charáč, neváhala a přihlásila se.

A  zadařilo se. Dnes třiačtyřicetiletá 
Pavla pracuje ve Společnosti Podané 
ruce s dvojitou přestávkou kvůli mateřské 
bezmála patnáct let. Během mateřské do-
volené dostudovala magisterský stupeň 
z  oboru Sociální pedagogika na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

Za více než dvacet let existence prošlo 
Kontaktní centrum mnohými změnami, 
i když jde dle Pavliných slov o vývoj spíše 
pozvolný než překotný. V první řadě s pří-
chodem certifikací a standardů služeb se 
centrum profesionalizovalo. Významně 
se proměnila také klientela. V  počátcích 
byli častými návštěvníky centra „ huliči“, 
po čase převážili uživatelé tvrdších drog — 
hlavně pervitinu. I  když do centra zavítá 
za rok třicet až padesát nových tváří, hrst-
ka klientů jej stále navštěvuje od úplného 
počátku. „Tím pádem se zhoršil i  jejich 
zdravotní stav a  přibývá nemocí. Někteří 
jsou navíc na ulici nebo žijí po ubytovnách, 
což jejich zdraví neprospívá,“ popisuje 
Pavla. 

Právě tito lidé dokáží ocenit služby 
nabízené centrem nejvíce. V provozu je tu 
počítač, za který můžou na chvíli usednout, 
aby vyřešili osobní záležitosti, dále pak 
koupelna s pračkou a sušičkou a kuchyň, 
kde je k  dispozici pečivo od lokálního 
sponzora. „Oblíbeným koutem je dvorek 
se zahrádkou, kde se setkávají klienti i pra

covníci, pro které je to příjemný oddych od 
počítačové administrativy,“ směje se Pavla 
a vzápětí dodává, že smyslem centra je ná-
vštěvníkům poskytnout možnost si v klidu 
odpočinout bez moralizování a odsudků. 
Celkově jej za rok navštíví asi dvě stě klien-
tů. Primární motivací pro Pavlu ale nejsou 
čísla, chce zkrátka druhým zlepšit den.

S  cílem udržet centrum jako bezpeč-
nou zónu musí klienti dodržovat pravidla. 
„Nesmí sem třeba nosit drogy, domlouvat 
se na jejich výrobě nebo distribuci,“ při-
bližuje pracovnice. Při porušení pravidel 
hrozí sankce, jako je například zákaz 
návštěvy kontaktní místnosti po určitou 
dobu. „Někdy to poruší, aniž by si to uvě
domili. Někteří se u nás cítí už jako doma, 
takže někdy neúmyslně ventilují své pocity 
a potřeby,“ dodává.

Ne každý klient se osmělí vystoupit ze 
své anonymity. „Někteří uživatelé chodí 
pouze na výměnu injekčního materiálu, nic 
jiného nepotřebují. Mnozí mají dokonce 
práci a  stálý příjem, jsou stabilní, ale pří
ležitostně berou,“ vysvětluje Pavla. Není 
její ambicí pomoci všem od návykového 
chování. Primárně usiluje o  snížení škod 
a rizik. „Je to služba i pro veřejnost, proto
že tím předcházíme infikaci například he
patitidou typu C, která se mezi injekčními 
uživateli drog často vyskytuje,“ vysvětluje.

Přesto se mnoha klientům podařilo 
pomoci. Pavla ráda vzpomíná na příběh 
jedné z nich, kterou potkala v terénu. „Měla 
zrovna třicet let, což je přelomový věk, kdy 
dochází k rekapitulaci dosavadního života. 
Tehdy byla nešťastná ze způsobu života, 
a tak jsem jí navrhla, že k nám může přijít 
a  společně hledat řešení,“ vypráví. Žena 
nakonec opravdu přišla a  začala abstino-
vat. Po absolvování léčby Pavle děkovala 
za pomoc. „Můj zájem pro ni byl v tu chvíli 
stěžejní. A proto myslím, že záleží hlavně na 

malých gestech, které však mohou člověka 
nakopnout ke změně,“ míní Pavla. Někteří 
klienti o  sobě naopak už nedají vědět. 
To pak Pavla přemýšlí, co se s nimi stalo, 
a doufá, že se jim daří. Leckdy se o nich roz-
hovoří i jejich známí, aniž by se vyptávala. 

Součástí Pavliny práce je také pora-
denství pro rodiče i  jiné blízké uživatelů 
drog. „Tato služba je spíše na objednání, 
ale občas se stane, že se tu někdo zastaví 
s tím, že hledá pomoc pro své dítě či part
nera. A tak si spolu sedneme a probereme 
možná řešení,“ říká. 

Významná část práce se odehrává 
v  terénu — vyráží zejména do Uherského 
Brodu, Starého Města, ale i  do Bojkovic 
a širšího okolí Uherského Hradiště. Při ta-
kových výjezdech může dojít ke konfliktu, 
platí proto pravidlo chodit minimálně ve 
dvojicích. „V  situacích, kdy už hrozí kon
flikt, je nejlepší odejít,“ tvrdí.

Pavlu baví poslouchat příběhy druhých 
a pomáhat jim z nelehkých situací, pova-
žuje si ale i týmu dobrých kolegů. Důleži-
tou vlastností pro tuto práci je trpělivost. 
„Myslím, že zvládám vyjednávat a  před
cházet konfliktům. Jsem člověk, který vyjde 
skoro s každým,“ říká. Přestože se její obor 
leckdy setkává s nepochopením, její blízcí 
na něj nahlíží jako na záslužnou činnost.

Aby byla při práci v  pohodě, peču-
je o  svou duševní hygienu. Přijít na jiné 
myšlenky jí pomáhá manuální činnost na 
zahrádce, návštěva divadla nebo pohyb. 
„Nejsem velký sportovec, ale pečuju o své 
tělo, proto se snažím cvičit, chodím na 
procházky a v létě plavu,“ přibližuje. Jejím 
gró je nenosit si práci domů. Velké změny 
přinese září, kdy nastoupí na místo vedou-
cí, což už jednou dělala, ale teď to přece 
bude jiné. Už teď se Pavla těší na nové 
výzvy.

Empatie se u Pavly projevila už v dět-
ství. „Byla jsem citlivá vůči projevům 
nespravedlnosti třeba ze strany kan
torů,“ vzpomíná. Po vystudování gym-
názia v  Uherském Hradišti tak zamířila 
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J a n  
V e s e l ý

Dramatik a dramaterapeut, 

supervizor, kouč, tvůrce 

edukativních a preventivních 

programů pro žáky, lektor 

teambuildingových aktivit 

a zážitkové pedagogiky 

i příležitostný herec v amatérském 

divadle. S výčtem aktivit, jimž se 

Jan Veselý věnuje, bychom mohli 

ještě pokračovat. Profesně se však 

primárně zaměřuje na prevenci 

vzniku návykového a rizikového 

chování u dětí a mladistvých.  

Ve Společnosti Podané ruce 

pracuje již jednadvacet let. 

Prevence v Brně je pod jeho 

taktovkou. „Už od začátku jsem 

v tom viděl smysl. Pochopil jsem, 

že když se člověk dostane do 

problémů, tak se tato situace 

řeší složitě. A proto považuju za 

významné jim předcházet,“  

říká usměvavý sympaťák.

Ke své práci přišel jako slepý k houslím. 
Už od dětských let ho zajímalo divadlo, 
během studia na základní i  střední škole 
se podílel na přípravě několika her. Neby-
lo pak tedy překvapením, že po maturitě 
zamířil na Janáčkovu akademii múzických 
umění, kde získal magisterský titul z obo-
ru dramatická výchova. Posléze složil 
také doktorskou zkoušku z  pedagogiky 
na Univerzitě Komenského v  Bratislavě. 
Ještě předtím ale na JAMU realizoval ex-
perimentální divadelní představení, které 
mělo zpodobňovat halucinace způsobené 
halucinogenními látkami. „Podané ruce 
jsem tehdy oslovil, aby tento projekt zhod
notili, případně mi poradili, co změnit,“ 
vzpomíná. Inspiraci k němu převzal z kní-
žek Timothy Learyho, které v těch časech 
hojně četl. „Dostal jsem z toho čtení chuť 
vyzkoušet LSD, načež mi jeden pracovník 
řekl, ať ještě počkám, něco si okolo toho 
nastuduju nebo o tom pohovořím s klien
ty. Tím mě odradil,“ dodává.

Jelikož mu prostředí Podaných rukou 
učarovalo, vytyčil si za cíl tam pracovat. 
První pokus nevyšel, mezitím tak učil na 
základní umělecké škole dramatickou vý-
chovu. Napodruhé se již zadařilo a Veselý 
nastoupil na post lektora. V práci se začal 
věnovat také dramaterapiím, nejprve v te-
rapeutických skupinách, s klienty ve výko-
nu trestu, později i s dětmi a mladistvými. 
Z jeho iniciativy vzešel například úspěšný 
projekt Na zdraví zaměřený na prevenci 
vzniku alkoholismu u  dětí a  mladistvých. 
Dramaterapii nyní vyučuje také na Univer-
zitě Palackého v Olomouci a na brněnské 
Masarykově univerzitě. 

Láska k  divadlu Veselého provází 
i  v  osobním životě. Přestože si zahrál 
v  Městském divadle v  Brně, nejvíce ho 
oslovil amatérský divadelní soubor BOTA 

z  Bílovic nad Svitavou, v  němž působí 
 dodnes. 

Centrum prevence v Brně nabízí tři for-
my předcházení rizikovému chování. Zá-
žitkově koncipovaný program všeobecné 
prevence je pro děti dle Veselého příjem-
ným zpestřením frontální výuky. „Jednak 
je to hravou formou, takže je to baví. Navíc 
je necháváme, aby si z toho odnesli to, co 
potřebují, nic jim nevnucujeme,“ vysvět-
luje. Nejradši Veselý pracuje se staršími 
žáky, zejména se středoškoláky. „Ti malí 
jsou hodně motivovaní, takže si mezi nimi 
často připadám ‚zbytečný‘. Naopak si my
slím, že jsem ve fázi, kdy můžu dělat složi
tou práci. A právě ti puberťáci jsou pro mě 
výzvou,“ vysvětluje. 

Dalším typem prevence, jemuž se 
věnuje, je selektivní, kdy pracuje s kolek-
tivem, který s rizikovým chováním již přišel 
do styku. V neposlední řadě se zaměřuje 
na indikovanou prevenci, kdy konkrétním 
žákům přes rodiče či školu nabízí individu-
ální konzultace. „Když jsem začínal, klienti 
brali hlavně drogy, aby našli radost, potě
šení či zábavu. V poslední době se ale stá
le více vyskytuje samoléčitelský syndrom, 
kdy si mladí lidé trpící stresem, úzkostnými 
stavy a depresí, pomáhají trávou a alkoho
lem,“ popisuje. Tématu duševního zdraví 
se chce Veselý věnovat i nadále. Centrum 
ve spolupráci s  Univerzitou Palackého 
v Olomouci pracuje na projektu zaměře-
ném na péči o duševní stav dětí. 

Jednadvacet let Veselý přihlížel tomu, 
jak se organizace postupně vyvíjí a rozši-
řuje. Největší změny dle něj přišly až s pro-
fesionalizací a  standardizací. „Ze začátku 
se nám stávalo, že jsme za program od 
škol namísto peněz dostávaly dary.  Jednou 
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jsme tak vyfasovali ptačí budky, jindy kera
mické kočičky, které jsme si pak vystavili 
v  kanceláři. Na Znojemsku nám jednou 
dokonce zaplatili demižonem vína,“ vzpo-
míná a propuká ve smích. Nyní je naopak 
domluva s  centrem na úrovni, ceny za 
programy jsou fixní, a i když v čase rostou, 
je o  prevenci stále velký zájem. „Byla to 
na začátku tak trochu anarchie. Dneska 
jsme to postavili do té roviny, že máme 
propracovaný systém, metodiky i nabídku 
programu, kterou postupně převádíme 
až skoro do eshopové podoby. Školy se 
dopředu seznámí s přesnými podmínkami 
spolupráce, podepisují smlouvu a podob
ně,“ přibližuje.

S  vyhořením se potýkal již několikrát. 
Pokaždé se ale rozhodl zůstat, neboť dle 
něj přínosy převyšovaly negativa. Překonat 
krize mu kromě uznání od nadřízených, 
supervizí a  různých koníčků pomohly 
i nové výzvy, jakou byl třeba i koronavirus, 
na který spolu s kolegy reagovali vytvoře-
ním čtyř nových distančních programů pro 
žáky a webinářů zaměřených na podporu 
rodičům a  pedagogům. „To byl obrov
ský počin! Koupili jsme si placenou verzi 
 Zoomu, kde je omezená kapacita na sto 
lidí, která byla během chvilky naplněna,“ 
říká. V  letošním roce zatím nabídli veřej-
nosti celkem deset webinářů, kterých se 
účastnili lidé z  různých koutů republiky. 
Přízni se aktuálně těší také program zamě-
řený na předcházení kyberšikaně a sexu-
álnímu obtěžování na internetu, pomocí 
něhož se mladiství naučí, jak se bezpečně 
pohybovat ve světě onlinu. 

Veselý miluje být v  kontaktu s  lidmi 
i  různorodou kreativní činnost. Naproti 
tomu ho nebaví rutinní práce, jako je vy-
řízení nutné administrativy. I přes postup-
nou profesionalizaci se však cítí v  práci 
svobodný. Pozitivně hodnotí také spo-

lupráci s  jinými organizacemi, s  nimiž se 
vzájemně inspirují a pomáhají si. Za úče-
lem zachování kvality programů a služeb 
se zhostil také role certifikátora. 

Při osobním setkání s  klienty Veselý 
preferuje pozitivní motivaci před kritikou. 
„Je potřeba každého ocenit za jakýko
liv posun, aby viděl, co se mu povedlo. 
Osvědčilo se mi také pravidlo tří setkání — 
vždy klientovi nabídnu se třikrát  potkat 
o  samotě a  naprostá většina lidí s  tím 
souhlasí. Poté společně vyhodnotíme, zda 
je potřeba nadále spolupracovat, či ne,“ 
doplňuje.

Do paměti se Veselému zapsal příběh 
klienta, který nárazově užíval konopí, alko-
hol a léky ve velkém množství. Veselý s ním 
spolupracoval přes rok. Dlouhou dobu 
se nikam neposouvali a  nevěděl, jak mu 
pomoci. Až jednou listoval jeho složkou, 
uvědomil si, že se náctiletý klient nikdy ne-
zmínil o své dívce, na což se jej při dalším 
setkání také zeptal. „Zarazil se a řekl mi, že 
je na kluky. Úplně se otevřel, byl jsem první 
člověk, kterému to řekl. Nakonec jsem ho 
namotivoval, aby se svěřil rodičům, kteří to 
vzali. Klient si našel přítele, dokonce mi ho 
přivedl ukázat. Ty vztahy se uzdravily, takže 
si přestal ubližovat,“ uvádí na závěr. Vese-
lého vizí je primární prevenci v podobném 
duchu rozšířit i v dalších krajích působnos-
ti společnosti.

J i n d ř i c h 
V o b o ř i l
Dlouhé vlasy a rocková muzika. 

Divoké osmdesátky. Učarovala 

mu subkultura hippies. Začal 

experimentovat s drogami 

a vyhodili ho ze střední školy. 

„Vyzkoušel jsem všechno, co tehdy 

bylo dostupné — od efedrinu, 

přes halucinogenní tabletky až 

po opioidy. Byl jsem v partě, která 

jela v pervitinu. Ten jsem ale nikdy 

nezkusil, včas jsem s užíváním 

přestal,“ vzpomíná zakladatel 

a zároveň ředitel Podaných 

rukou Jindřich Vobořil. Mnoho 

jeho přátel ale takové štěstí 

nemělo — padli hluboko, skončili 

na ulici, někteří zemřeli, spáchali 

sebevraždu. „Chtěl jsem jim 

pomoct. To byl také hlavní důvod, 

proč jsem organizaci založil.“

Bylo mu sedmnáct let, když se roz-
hodl, že se bude věnovat drogové pro-
blematice. Pracoval tehdy při studiu jako 
zdravotní bratr v domově seniorů a  jeho 
kamarádi, kteří drogy užívali, ho často 
prosili o  pomoc. „Přespali u  mě, nakrmil 
jsem je. Některé se mi povedlo přesvědčit, 
aby s užíváním přestali. Přidali se ke mně 
a  společně jsme pak pomáhali ostatním. 
Celé to vzniklo jako takové svépomocné 
hnutí,“ vzpomíná Jindřich. 

V domě, který si pronajal, se spontánně 
scházeli lidé s drogovou historií, křesťanští 
intelektuálové, katoličtí kněží i  chartisté. 
Vzájemně si pomáhali a  podporovali se. 
„Po revoluci jsem zjistil, že na mě kvůli 
tomu byly nasazené tři různé složky Státní 
bezpečnosti,“ dodává pobaveně.

Zpočátku chodil Jindřich po bytech 
vařičů. Navazoval s nimi kontakt, nabízel 
drobná ošetření. „Znali mě, a tak ke mně 
měli důvěru,“ vysvětluje. Jakmile ale padl 
komunismus, uvědomil si, že je čas začít 
dělat svou činnost více organizovaně. 
A  tak v  roce 1991 založil Podané ruce, 
nejprve jako nadaci. Začátky byly ale ná-
ročné. Organizace tehdy neměla žádné 
peníze. Pomáhaly jim dary druhých. „Lidé 
nám nosili peníze a  jídlo. Od řádových 
sester a bratrů milosrdných jsme pro své 
aktivity získali bezplatně dvě budovy.“

Jindřich pak navázal spolupráci s Cha-
ritou, která jim pomohla napsat první 
projekt na magistrát města Brna a v roce 
1992 od něj získali 400 tisíc korun. Z toho 
zvládli zaměstnat čtyři lidi, Jindřich si plat 
nevzal. „Živili jsme se stavební činností, vý
robou dopravních značek a výrobou ikon, 
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dárkových předmětů. Z výdělku jsme do
kázali uživit další čtyři zaměstnance a chod 
terapeutické komunity v Brně,“ vzpomíná. 
Jejich výrobky odebíraly obchůdky v Ra-
kousku, Francii, Německu, Británii i Belgii.

Dalším problémem bylo nedostatečné 
vzdělání zaměstnanců v  oboru. „Dělali 
jsme to neoficiálně už několik let předtím, 
přesto jsme nevěděli, jak mají takové pro
gramy správně vypadat,“ říká Jindřich, kte-
rý se proto rozhodl odjet na několik mě-
síců do Británie, kde si potřebné znalosti 
doplnil. Další spoluzakladatel organizace 
Jaromír Smejkal odcestoval zase do Itálie. 

Po návratu z  Velké Británie začal Jin-
dřich se svými kolegy připravovat pro 
Brno nejrůznější strategie a  programy. 
Nechyběly mezi nimi třeba výměny pou-
žitých stříkaček, kontaktní práce na ulici 
nebo služby pro městskou terapeutickou 
komunitu. A byli úspěšní! Najednou se na 
Podané ruce začala obracet i další města — 
Třebíč, Zlín, Znojmo, Hodonín, Břeclav, 
Prostějov.

„Často jsme pomohli tyto programy 
zřídit jiným organizacím, nejčastěji pro 
Charitu. Vtipné ale bylo, že my jsme tehdy 
neměli ani telefon. Musel jsem chodit do 
telefonní budky,“ vypráví. Denně si vyřizo-
val i deset hovorů. O budky byl ale tehdy 
velký zájem a  tvořily se fronty. „Po dvou 
hovorech jsem zjistil, že jsem v budce už 
přes 20 minut. Bylo mi to trapné vůči lidem 

venku. Tak jsem vyšel a stoupl si na konec 
fronty. Vyřídil jsem si zase pár hovorů, 
stoupl si do fronty a pořád dokola,“ popi-
suje s úsměvem Jindřich.

Podané ruce tehdy neměly k dispozici 
ani auto. „Na něj nám pak přispěl můj veli
ce dobrý známý. Byl to katolický kněz a ge
nerální vikář diecéze z Walesu. Podporoval 
nás asi deset let a každý rok nám věnoval 
sto tisíc korun.“ 

S  církví je historie Podaných rukou 
silně hodnotově provázaná. Kromě pod-
pory církevních představitelů stojí také na 
křesťanských základech — milosrdenství 
a nezištná pomoc druhým v nouzi. „Sám 
jsem byl chvíli přesvědčen, že se stanu ka
tolickým knězem,“ vypráví Jindřich, který 
studoval na teologické fakultě. Později vy-
studoval i aplikovanou psychologii a psy-
choterapii. „Jsem věřící, ale nedokážu se 
zařadit. Mám určité hodnoty, které pro mě 
hrají roli. Není pro mě ale tak podstatné, 
jestli je to ta nebo ona víra. Věřím v to, že 
člověk má dělat věci nesobecky.“

Podané ruce postupně rostly. V  roce 
2020 se organizace začala věnovat i pan-
demii koronaviru. Vybudovala například 
největší testovací centrum v Česku. Velkou 
roli v jejím zapojení do této problematiky 
sehrála i  Jindřichova osobní zkušenost. 
„Jako zdravotní bratr jsem zažil v domově 
seniorů chřipkovou pandemii. Umřela nám 
půlka domova, měli jsme mrtvé i ve výtahu 
pro zaměstnance, pohřební služba je ne
stačila odvážet,“ vypráví. Bylo mu tehdy 
teprve dvacet let.

Když přišel koronavirus, věděl, že se 
musí pokusit zabránit tomu, aby se situace 
opakovala. „Zároveň i v naší současné prá
ci jsme zvyklí pracovat s prevencí přenos
ných nemocí, jako je epidemie žloutenek 
typu C,“ dodává.

Jindřich Vobořil je osobou, bez které 
by Podané ruce jen těžko mohly vzniknout. 
Po třiceti letech od založení organizace 
je ale paradoxně nejvíce pyšný na to, že 
organizace dokáže naplno fungovat i bez 
něj. „Jsem rád, že to na mě nestojí a ne
padá. Mám kolem sebe spoustu skvělých 
a schopných lidí, kterým bych chtěl všem 
moc poděkovat za jejich nasazení.“

Speciálně by Jindřich ještě rád podě-
koval některým dalším důležitým osobám 
z  nejranějších začátků Podaných rukou, 
i když si možná nevzpomene na všechny: 
Marek Jargus, Radek Voříšek, Zdeněk 
 Šujan, Petr Žáček a celá jeho rodina, man-
želé Havlovi a celá jejich rodina, Zdeněk 
Loučka a jeho rodina, René Muller a jeho 
rodina, Veronika Vymětalová, Jindřich 
Kuja, Marek Konečný, Jana Novotná a Iva-
na Bartošíková.

Velký dík patří také mé bývalé ženě 
Marii Luise Perello, která se k nám přidala 
roku 1995 jako dobrovolnice a  nakonec 
udělala z  Podaných rukou mezinárodní 
organizaci  — angažovala se v  projektech 
v Afghánistánu, Evropě i v Jižní Americe. 
Stála také u zrodu IES — vzdělávacího insti-
tutu.
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už neberu, stále se ale léčím. Vím, že když 
se můj stav zhorší, Podané ruce tu pro mě 
budou.
(Jaroslav)

Puberta byla náročná, lákalo mě vše 
špatné a zakázané. Přišla porucha příjmu 
potravy, drogy, alkohol a bohužel i  sebe
poškozování. V dospělosti jsem začala brát 
pervitin a kokain. Běžně jsem nejedla i ně
kolik dní, a tak brzy přišel kolaps a zdravot
ní problémy. Řezala jsem se, chtěla jsem 
umřít. Naštěstí se mi do života dostaly 
Podané ruce a pan Voříšek. Díky nim jsem 
dnes čistá a  jdu si za svými sny. Děkuju 
Podaným rukám a jmenovitě Tobě, Radku. 
Našla jsem v tobě skvělého přítele.
(Alexandra)

Slavil jsem patnácté narozeniny, od ka
maráda jsem dostal pervitin. Šňupnul jsem 
si a  bylo to skvělé — v  noci jsem nespal, 
pořád jsme si s přáteli povídali, smáli jsme 
se. Za týden jsem to zkusil znovu, a pak už 
jsem v tom lítal. Začal jsem krást a prodá
vat své věci, abych měl na dávku. Dokonce 
jsem okradl i vlastní babičku. Matka a má 
tehdejší partnerka mě donutily vyhledat 
pomoc. Začal jsem docházet do Podaných 
rukou. Nevěřil jsem, že to bude fungovat, 
jen jsem chtěl mít od těch dvou už pokoj. 
Jenže mě léčba začala bavit. Terapeut byl 
vtipný a poznal, když jsem mu věšel bulíky 
na nos. Asi po půl roce jsem si uvědomil, 
že už vlastně neberu. A  tak to zůstalo, 
s drogami jsem skončil a se svou součas
nou přítelkyní čekáme holčičku.
(Filip)

R a d o v a n 
V o ř í š e k
Podané ruce jsou jeho „domovem“ 

již spoustu let. Založil Centrum 

prevence v Brně, kde zároveň 

působil dlouhá léta jako 

jeho vedoucí. Pomáhal také 

s protidrogovým projektem 

v Afghánistánu. Aktuálně pracuje 

Radovan Voříšek v Terapeutickém 

centru. „Baví mě to i po těch 

letech. Když někomu pomůžu 

pohnout se životem správným 

směrem, tak jsem rád,“ říká.

Tou dobou učil na střední škole pro 
děti se specifickými požadavky na pohyb. 
Kantořiny zanechal a začal dělat prevenci 
pro Podané ruce. „S platem jsem šel tehdy 
hodně dolů, musel jsem živit rodinu. Za ty 
začátky jsem ale ve finále strašně vděčný.“ 
Podané ruce byly podle něj jiné přede-
vším v  tom, že se do všeho pouštěly po 
hlavě, teprve pak až na to začaly shánět 
peníze a  školit personál. „Dnes máte na 
všechno spoustu manuálů, tehdy nebylo 
nic. Mohli jsme si dělat vše po svém. Bylo 
to úchvatné.“

Začátky ale nebyly pro nově vznikající 
centrum vůbec jednoduché. A  začátky 
v  tomto případě trvaly více než deset 
let. „Centrum prevence bylo vždy tako
vou Popelkou. Tloukli jsme bídu s nouzí, 
dlouhé roky mé ‚vedoucování‘ spočívalo 
v  tom, abych udržel centrum při životě 
a  vydělal co nejvíc peněz preventivními 
programy.“ Časem se ale situace zlepšila 
a  středisko rostlo. Bylo to také přícho-
dem nové krve do jeho čela. Dnes mají 
v repertoáru přes dvacet témat z oblasti 
návykového chování, šikany a vztahů. Své 
služby poskytuje základním a  středním 
školám. Věnují se ale i individuální práci 
s dětmi a rodiči.

Kromě práce v  Centru prevence si 
vyzkoušel i  pozici vedoucího oddělení, 
následně vedoucího Centra poradenství. 
Nyní pracuje v Podaných rukách jako tera-
peut. Za ta léta prošly Radovanovi pod ru-
kama stovky klientů. S některými udržuje 
kontakt dodnes. Stýká se i se svým úplně 
prvním klientem. „Bojoval šestnáct let, 
všichni nad ním zlomili hůl. A on se z toho 
dostal. To mi dodalo naději. Utvrdilo mě 
to v tom, že ta práce má smysl,“ říká. Do-
konce se s klientem spřátelil natolik, že se 
jejich rodiny vzájemně navštěvují a  jezdí 
společně na dovolené.

Při své práci často využívá k  léčbě 
klientů i  své křesťanské víry a zkušeností 
v duchovním životě. „Ti lidé mají za part
nera drogu nebo alkohol, a  když chcete 
někomu něco vzít, musíte mu za to nabíd
nout něco lepšího. Když chcete vzít psovi 
kost, tak mu musíte dát řízek, jinak si tu 
kost vzít nedá. A  víra jako životní opora 
je bezpečnou a  fungující  možností. Ne
nabízím ji prvotně, dělám klasicky terapii, 
ale když je zájem, mohu klientovi pomoci 
i takto.“

Ve volném čase maluje Radovan obra-
zy, karikatury a píše básně. „Jsem největší 
brněnský básník. Těžko byste hledali ně
jakého jiného, který váží 150 kilo,“ žertuje 
terapeut. Vydal dosud tři básnické sbírky 
a  vyhrál několik literárních soutěží. Vede 
kurzy Alfa, přednáší. Do důchodu mu 
zbývá sedm let, rád by ale i nadále v práci 
pro Podané ruce pokračoval, pokud mu to 
zdraví dovolí. „No a k třicetiletému výročí 
bych si přál, abychom i nadále zůstali or
ganizací, která pomáhá lidem v nouzi. Také 
bych si přál, abychom se nenechali převál
covat státní mašinérií, která po nás chce gi
gantické množství zbytečné administrativy. 
Nedali se unifikovat a  prefabrikovat do 
podoby tuctové státní organizace. A Boží 
požehnání, to si Podané ruce zaslouží.“ 

Z vyprávění Radovanových klientů:

Museli jsme splácet hypotéku a  man
želka byla doma s  dětmi. Našel jsem si 
druhou práci, noční služby. Tehdy poprvé 
jsem užil pervitin. Pracovalo se mi lépe, 
nebyl jsem unavený a nepotřeboval jsem 
odpočinek. Jenže pak to zjistila manželka 
i  šéf. Začal jsem kvůli nim docházet na 
terapie k  panu Voříškovi. Ale brát jsem 
nepřestal — začaly se u mě objevovat ha
lucinace, odvezli mě na psychiatrii. Drogy 

Za totality se seznámil s  Jindřichem 
Vobořilem, zakladatelem Podaných  rukou. 
Ten ho po revoluci oslovil, zda by se k nim 
nepřipojil. „Jindra chtěl v Brně začít s pre
vencí, tvrdil, že kromě metod medicín
ských a  psychologických se musí využít 
i  těch pedagogických, tedy výchovných. 
A neznal jiného pedagoga než mě. Viděl 
jsem, jak skvělé věci vytváří, tak jsem si 
řekl, že u toho nemůžu chybět,“ vzpomíná 
Radovan.
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F i l h a r m o n i e 
B r n o
Kvůli covidu-19 museli zrušit dvě 

sezóny. První omezení přišlo hned 

v polovině loňského března,  

v den vyhlášení nouzového stavu.  

„Večer jsme místo koncertu 

v Janáčkově divadle museli 

streamovat z Besedního domu. 

Byl to historicky první covidový 

stream v Česku,“ říká manažer 

orchestru a koncertního oddělení 

Pavel Šindelář z Filharmonie Brno. 

Díky Podaným rukám a jejich 

kvalitním antigenním testům 

se mohli v době nejtvrdšího 

lockdownu umělci dál scházet 

a nacvičovat.

Kultura byla v pandemii jedním z nejví-
ce zasažených sektorů. Koronavirová opat-
ření dopadla tvrdě i na Filharmonii Brno. 
Ta se uzavřela veřejnosti loni 12. března, 
a to na celé tři měsíce. Po krátkém letním 
rozvolnění se znovu uzavřela v  polovině 
října. Diváci se vrátili do hledišť až na konci 
letošního května. „Bylo to pro nás náročné. 
Dlouhou dobu nebyla vládou stanovena 
jasná pravidla a  často neexistoval jejich 
jednoznačný výklad,“ říká Šindelář.

Režim, za kterého jsme mohli fungovat, 
se neustále měnil, někdy byl lockdown 
úplný a umělci vůbec nedocházeli do prá-
ce — orchestr seděl doma, administrativa 
pracovala v  režimu home office. „Hned 
jak to situace dovolila, začali jsme zkou
šet, nahrávat a  vysílat. Vždy za přísných 
bezpečnostních a hygienických opatření.“ 
S  tím pomohla Společnost Podané ruce. 
Od listopadu testovala její zaměstnance 
na brněnském výstavišti, tedy o  několik 
měsíců dříve než přišlo vládní nařízení 
plošného testování. 

Řada umělců covidem-19 onemoc-
něla, nikdo naštěstí s  těžkým průběhem. 
„Komunitní šíření uvnitř orchestru jsme 
nezaznamenali,“ dodává Šindelář. Kva-
litní antigenní testování je také jedním 
z důvodů, proč se nákaza mezi hudebníky 
nešířila.

„Testování bylo nutné, chtěli jsme co 
nejdříve začít pracovat, a přitom minima
lizovat riziko nákazy. Podané ruce byly 
v té době nejpružnější a nejsnáze dosaži
telné,“ říká Šindelář. Všichni zaměstnanci 

docházeli do testovacího centra alespoň 
jednou týdně. Díky testování bylo možné 
nahrávat vlastní CD, streamovat vybrané 
koncerty pro veřejnost nebo tvořit pro ex-
terní objednatele. 

Aktuálně Filharmonie chystá svou již 
šedesátou šestou koncertní sezónu, fes-
tivaly i zájezdy. Zhoršení situace na pod-
zim se umělci obávají, doufají ale, že to 
nejhorší je už za nimi. „Bylo to divné hrát 
bez publika. Nikdo vám po odehraném 
koncertu netleská, nesměje se a vy nevíte, 
jak reagovat jen na prázdný sál, mikrofony 
a kamery.“

Pomoci Podaných rukou si hudební-
ci velice váží. Na znamení díků pro ně 
dokonce připravili hudební poděkování 
v podobě vlastní interpretace písně HELP! 
od Beatles. „K  třicetiletému výročí jim za 
nás všechny přeji, ať podávají své ruce 
i nadále! Jde jim to skvěle,“ zakončuje ma-
nažer orchestru a  koncertního oddě lení 
Filharmonie Brno.
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Z popudu Jindřicha 
Vobořila vzniká tajná 
a neformální skupina, 

která funguje na principu 
svépomoci. Setkávají se zde 
chartisté, lidé z drogového 

prostředí i duchovní. 
Skupinu sleduje STB.

Jindřich Vobořil 
zakládá Nadaci 

Podané ruce.

Na Moravě startují 
první terénní aktivity 

a resocializační 
program pro 

dlouhodobě závislé. 
Svou činnost zahajuje 

Kontaktní centrum 
v Olomouci.

1993

V Brně začínají díky 
bezplatnému zapůjčení 

prostor od řádu Milosrdných 
bratří první kontaktní práce. 

Magistrát města Brna poprvé 
financuje projekt Podaných 
rukou. Organizace získává 

grant od Katholieke Nooden, 
který nastartoval finanční 

stabilitu organizace.

Z Nadace Podané 
ruce se stává 

Sdružení Podané 
ruce. Svou činnost 
zahajuje Centrum 
prevence v Brně.

Podané ruce intenzivně 
spolupracují s Diecézní 

charitou Brno a také 
Městským úřadem ve 

Zlíně, kde začínají práce 
na projektu kontaktního 
a preventivního centra.

Svou činnost 
zahajuje Denní 

psychoterapeutické 
sanatorium Elysium. 

Spouští se také 
služba Péče o klienty 

v konfliktu se 
zákonem.

Pomocnou ruku 
podává organizace 

potřebným nově 
i online — pomáhá svým 

klientům prostřednictvím 
internetové poradny 

EXTC. Začíná také 
program Prevence 

zneužívání syntetických 
drog. Ve Znojmě 

a Prostějově se otevírají 
kontaktní centra.

Podanky expandují do 
zahraničí! Ve Velké Británii 

vzniká pobočka Podané 
ruce UK, jejímž smyslem 
je vytvářet a podporovat 

partnerství mezi 
organizacemi ze západo 

i východoevropských zemí.

Podané ruce organizují 
první ročník mezinárodního 

projektu Breaking the 
Circle. Zaměstnanci jezdí 

na výměnné stáže do 
Afghánistánu, pořádají 

školení pro tamní lékaře 
i sociální pracovníky. V Kábulu 

vzniká chráněná dílna.

Podané ruce přijaly 
pod svá křídla 

středisko v Blansku.

V Afghánistánu běží 
projekt drogové 

prevence.

Otevírají se tři krajská 
Centra komplexní péče pro 

hazardní hráče. Centrum 
poradenství v Brně se 
odděluje od Centra 

prevence.

Dochází ke 
sloučení 

Společnosti 
Podané ruce 

a Onyx.

Vzniká Doléčovací centrum ve 
Zlínském kraj. V Brně je umístěno 

několik kontejnerů na použité 
injekční stříkačky. Otevírá se 

výcvik pro recovery kouče. Vzniká 
mobilní aplikace pro uživatele 

drog a lidí bez domova.

Pandemie koronaviru významně ovlivnila 
i činnost Podaných rukou. Organizace se 

stává průkopníkem v antigenním testování 
v Česku. Na brněnském výstavišti provozuje 

největší testovací centrum v republice. 
Mobilní testovací týmy vyjíždějí do firem, 
kulturních institucí i domovů pro seniory. 
I navzdory pandemii se podařilo otevřít 

Kontaktní centrum na Vlhké.

Podané ruce slaví 30 let  
od svého založení!  

I nadále pomáhají Brnu zvládnout 
pandemii. Organizace začala 
společně s Diecézní Charitou 

očkovat imobilní pacienty (nejen) 
v Jihomoravském kraji.  

S urychlením vakcinace pomáhají 
se svými očkovacími trucky 

i v Pardubickém kraji.

V roce 2008 vzniká mnoho 
nových programů a služeb, 

zejména v Prostějově 
a Olomouci. Dochází 
i k rozšíření projektů 

stávajících. Podané ruce se 
účastní projektu, který rozvíjí 

spolupráci mezi státy Evropské 
unie a Andskými státy 

v otázkách syntetických drog.

Podané ruce se pouští 
do výzkumu prevalence 

žloutenky typu C. Startuje 
projekt Koordinované péče 

pro dlouhodobé klienty.

Organizace se začíná 
intenzivně věnovat 

gamblingu. Pracuje také 
více ve vyloučených 

lokalitách a dokončuje 
projekt Lokálního 

partnerství v Olomouci 
a v Brně.

K prvnímu lednu se Podané 
ruce transformují z občanského 
sdružení na obecně prospěšnou 

společnost. Začíná projekt  
Hard and Smart — práce 

v prostředí nočního života. 
Otevírá se psychiatrická 

ambulance ve Zlíně a svůj provoz 
zahajuje Terapeutické centrum 

ve vyloučené lokalitě.

Před 30 lety si nikdo neuměl 
představit, že se Společnost 
Podané ruce stane významným 
poskytovatelem sociálních a zčásti 
i zdravotních služeb, profesionálně 
fungující organizací s desítkami 
odborných center ve třech 
moravských regionech zaměřenými 
na preventivní aktivity, programy 
pro uživatele drog nebo pro 
děti a mládež v nízkoprahových 
centrech.

Před 30 lety si nikdo neuměl 
představit, že základní nabídka 
našich služeb se postupně rozroste 
o další, dříve nemyslitelné oblasti — 
gambling, online závislosti, práce 
s lidmi ve výkonu trestu nebo 
aktuální aktivity, kdy pomáháme 
v mimořádné společenské situaci 
například hromadným testováním 
obyvatel.

Před 30 lety si nikdo neuměl 
představit, že tisíce lidí každý rok 
vyhledají naše služby, protože vědí, 
že jim nabízíme šanci osvobodit je 
od problémů souvisejících s jejich 
závislostmi a pomůžeme jim vrátit 
se zpět do plnohodnotného života. 
Právě tyto principy humanity, 
myšlenka pomoci lidem, kteří 
to potřebují, jsou základním 
genetickým kódem Podaných 
rukou.

Před 30 lety si to nikdo neuměl 
představit…

Společnost  
Podané ruce o.p.s.
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