OKO - MOBILNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

(6 městských částí hlavního města Prahy 2017 – 2018)
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Mobilní komunitní centrum OKO putovalo
po dobu roku a půl Prahou a prostřednictvím
umění vtahovalo návštěvníky do světa lidí se
zkušeností s duševním onemocněním. Chtělo
na jedné straně ukázat obrovský potenciál
těch, kteří prošli nebo procházejí psychickou
krizí, ale také nechat nahlédnout do jejich
života, často určovaného bojem se stigmatem
a předsudky.
„Když mi něco je, omlouvám to tím, že mě bolí
žaludek nebo hlava. Když řeknete, že vám není
dobře duševně, lidi to vyleká,“
říká výtvarnice Iveta Rúčková.
„Přiznat, že mi není psychicky dobře, se v české
společnosti stále nenosí. To stigma, které na
duševních nemocech leží, způsobuje mimo jiné to,
že lidé odkládají návštěvu lékaře a jejich nemoc se
zbytečně zhorší,“
míní psychiatr Radkin Honzák.
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OKOFEST VOL. 1
NA STEJNÉ VLNĚ – PRAHA 2
AVOID GALLERY
14:00 vernisáž výstavy umělců, kteří mají zkušenosts psychickou
krizí a představení „psycholampy” designérky Anny Marešové a
režisérky Kláry Jakubové
16:00 Debbi Love
textová i hudební improvizace
17:15 Pierre Richard
Mýty opředené ukulele duo z daleké Bretaně. Pierre se živil chovem
koz, Richard sběrem mušlí a drobných korýšů. Potkali se na tradiční
bretaňské tancovačce a od té doby jsou spolu.
18:00 Dr. Filipitch
vzletná slampoetry na hutná témata
19:00 Jump!
Písničkář, který zpívá o sobě i o nás.
20:30 KITTCHEN
Maskovaný zpívající kuchař z hotelu v Doksech a jeho folkově
industriální experimenty s depresivními a postapokalyptickými
tématy.
LOĎ TAJEMSTVÍ
12:00 - 14:00 animační dílna s www.freecinema.cz
Téma: Kdo jsme?
15:00 Pinocchio (divadlo Toy Machine) na náplavce před Lodí
tajemství
Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen. Ale cesta k němu
bývá delší než Pinocchiův nos. Délka 40 minut, pro děti od 3 let.
15:00 Paralelní životy (projekce filmu s diskusí)
Dokumentární, Česko, 52 minut
Film o lidskosti a naději se zabývá problematikou lidí s duševním
onemocněním a ukazuje, jak se s nelehkým tématem vyrovnali
v jiných evropských zemích.
16:30 Richard Müller: Nepoznaný (projekce filmu)
Životopisný/Dokumentární film, Slovensko, 90 minut
Intimní portrét výrazné autorské osobnosti a jejího boje s neléčeným
a konzumací drog akcelerovaným psychickým onemocněním:
maniodepresí.
20:00 Psycho Reloaded (divadlo Buchty a Loutky)
„Matko, cos to provedla?“
Na motivy slavného hororu loutkové divadlo. Poklona dobrému filmu,
poklona špatnému humoru, poklona loutkové tradici. Tolik poklon, až
mrazí v zádech. Délka 60 minut.
22:00 after party – DJ Hey Key
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Začali jsme ve velkém stylu: první
prázdninovou sobotu jsme obsadili dvě lodě
na pražské Náplavce. Hlavní úkol byl jasný:
vernisáž výstavy 25 výtvarníků, kteří mají
zkušenost s duševním onemocněním. Akci
zahájil ředitel FOKUSu Praha Pavel Novák
a zúčastnil se také diskuse o stavu psychiatrické
péče v ČR.
Zahrál KITTCHEN, Jump – Into The Field,
Debbi Love, užili jsme si slampoetry v podání
Filipa Koryty aka Dr. Filipitche. Pro děti
zahrálo Divadlo Toy Machine, pro dospělé
Buchty a loutky jejich remake slavného
hororu Psycho Reloaded. Promítili jsme film
Richard Muller: Nepoznaný a dokumentární
film o psychiatrické péči Paralelní životy - film
o lidskosti a naději se zabývá problematikou
lidí s duševním onemocněním a ukazuje, jak
se s nelehkým tématem vyrovnali v jiných
evropských zemích. Z ranku aktivní zábavy
byla animační dílna s Free cinema. Na after
party s DJ HEY KEY se tančilo dlouho do noci.
Kurátorem výstavy TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ
MYSLI je vizuální umělec a hudebník Milan
Cais. Z téměř tří stovek přihlášených děl vybral
necelou padesátku.

umělecké sebevyjádření,“ řekl ke svému
výběru.

Dvěma obrazy je na společné výstavě
zastoupen absolvent Akademie výtvarných
umění Jan Harant. Jeden vychází z jeho
zkušenosti s prací v Baumaxu, druhý
symbolicky ztvárňuje úzkost a depresi. Honza
se v životě drží hesla: „Když jsi na dně, hledej
perly.“
Zkušenosti s psychickými problémy dokáže
využít ve své tvorbě. Pojítkem obrazů z poslední
doby – často zasazených do prostředí
psychiatrické nemocnice v Bohnicích – je
postava rytíře, jehož brnění symbolizuje
pocit úzkosti a deprese. Pozitivní zpráva je, že
s postupem času Janův rytíř brnění odkládá…

„Byl jsem překvapen pestrostí, mnohoznačností
a v mnoha případech i formální dotažeností
jednotlivých obrazů. Je z nich cítit malířská
radost i kreslířská chuť a v celku charismatické
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Naďa Petrová, bez názvu
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Velkou pozornost poutala také zážitková
PSYCHOLAMPA: Třeba se vám rozsvítí
designérky Anny Marešové a režisérky Kláry
Jakubové. Při sledování interaktivního snímku
„Do vlastních rukou“ mohli návštěvníci na
vlastní kůži zažít, jak se cítí lidé se schizofrenií.
Pro umocnění zážitku zhlédne každý z diváků
projekci o samotě, v unikátním designu
připomínajícím stojací lampu. „Díky zážitku
z lampy si široká veřejnost možná uvědomí, že
symptomy schizofrenie velmi zhoršují pohledy
a nepochopení okolí,“ říká režisérka krátkého
filmu Klára Jakubová.

Bohatý program přilákal dva televizní štáby,
ČT24 dokonce vysílala z Náplavky živě. Náš
cíl: propojovat světy, se hned napoprvé dařilo
naplnit: zastavilo se u nás několik lidí, kteří
s námi chtěli diskutovat své duševní zdraví
nebo svých blízkých.
Jedna z divaček o zážitcích z psycholampy:
Kdo je duševně zdravý?
„Dvojice přede mnou se nechala zakrýt
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a každý si dal sluchátko na jedno ucho. Mladík
asi po třech minutách odpadl. Nejprve se celý
oklepal a pak prohlásil, že tohle nedává, a šel
se dívat na vodní hladinu. Na parném slunci
čekám dál frontu a říkám si, jestli nejsem
šílená, čekat na 6 minut pocitů schizofrenika.
Dívka to zvládla. Po ní jde na řadu paní okolo
šedesáti let. Vypráví, že sem přišla právě kvůli
psycholampě: „Je přeci potřeba vědět, jak
se cítí duševně nemocný,“ usměje se a vleze
dovnitř. Pomáhám jí nandat sluchátka. Přibíhá
můj osmiletý syn a říká, že chce taky pod
lampu. Čekáme spolu dalších šest minut.
Po vernisáži obrazů duševně nemocných, které
jsme před chvíli zhlédli, se mě syn logicky ptá:
„Mami, a já jsem duševně zdravý?“ Kdo je,
říkám si v duchu.

Dáma přede mnou se vymotává zpod látky
a chvíli se rozhlíží. „Fuj, měla jsem pocit, že
za mnou celou dobu někdo stál. Tak pevné
nervy,“ a svižně odchází na druhou část
OKOfestu prohlédnout si obrazy. Syn se
posadí na lavičku. Nejdřív to chci zhlédnout

sama, pokud mu vůbec dovolím, aby to viděl.
Film už začal, dávám si sluchátka. Překvapuje
mě převaha zvukových vjemů, především
hlasy. Domnívala jsem se, že schizofrenik
zažívá spíše obrazové bludy. Aspoň tak to znám
z literatury a filmů. Spolu s postavou čekám,
až zvuky ustanou a budu moci vyjít z bytu pro
dopis na poštu. Ale ony neustanou. Hlavně ty
zastrašující hlasy. Nebudu vám prozrazovat děj,
ten vás čeká, až doputuje psycholampa i k vám.
V ní je vše velmi intenzivní – stísněný prostor
a k tomu je dolní půlka těla mimo lampu, což
trochu vyvolává pocit ohrožení. Hlasy straší,
znejišťují, podceňují, berou odvahu,… Syn
se chce podívat, jak se cítí duševně nemocný.
Dovoluji mu dvě minuty a jsem pod látkou
svítidla s ním. Nemohu ho odtáhnout. Když se
mi to podaří, je vytřeštěný a pak se rozpláče.
„Co to bylo, někdo toho pána pořád strašil,“
říká mi, když se vypláče. Nechá se zlákat na
zmrzlinu a povídáme si o tom. Pak odjíždíme
domů. V tramvaji na mě padne neskutečná
únava a doma usnu na dvě a půl hodiny. Už
chápu únavu lidí s duševní nemocí. Těch
smyslových podnětů okolo nich a hlavně
v nich je příliš a útočí na ně tolik myšlenek…
Dagmar Holá, šéfredaktorka ATYP magazínu
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OKOFEST VOL. 2
PETROHRADSKÁ KOLEKTIV
PRAHA 2
14:00 projekce filmu Healing Voices
angažovaný dokument, který naprosto mění diskurs o duševních
onemocněních, www.healingvoicesmovie.com 90 minut
15:30 diskuse s Craigem Lewisem
Americký pankáč, lektor a autor, který sám sebe nazývá „přeživší
psychiatrické péče“. 28 let bral „prášky na hlavu“,
teď s ním můžeme oslavit 28 měsíců bez medikace. „Za tu dobu se
ze mě stal docela dobrej chlap. Mám se rád,“ říká.
Jeho cvičebnice Better Days: A Mental Health Recovery Workbook
byla přeložena do dvacítky jazyků.

Léto v tahu, podzim na krku, z lodí a zahrad
jsme se přestěhovali do konejšivého prostoru
Petrohradská kolektiv ve Vršovicích.
Druhé vydání minifestiválků na podporu
duševního zdraví přineslo zase hudbu akurátně podzimně kontemplativní Anakver
i nabíjející Killiekrankie. Bylo divadlo (divoká
komiksová jízda GOON: Krvavá pomsta)
i slampoetry v podání Anatola Svahilce,
a také zahraniční host!

„Punková subkultura mně pomohla dostat se
z izolace, kterou mi způsobovaly léky.“
Ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické
kliniky proběhly dvě zajímavé přednášky.
Slovutný psychiatr Radkin Honzák nám
s humorem sobě vlastním pověděl, jak může
humor pomoci s bolavou duší.

17:00 divadlo GOON: Krvavá pomsta
zběsilá jízda plná krve, komiksové poetiky a jízdních řádů
50 minut, vhodné pro diváky od 14 let
18:00 slampoetry Anatol Svahilec
chodí bos, jezdí vlakem, nemá rád bezpráví a hned první rok, co
začal se slampoetry, se stal mistrem republiky
19:00 koncert ANAKVER
synth popové trio z Prahy – temné plochy, plíživé beaty, zasněný
zpěv
20:30 koncert KILLIE KRANKIE
synth popové duo z Moravy - trochu ujetý, hodně tvrdý, ale
především roztomilý
22:00 v baru afterparty s DJ Jeffology
Během celého dne si budete moci prohlédnout společnou výstavu
25 výtvarníků se zkušeností s duševním onemocněním
TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ MYSLI
a navštívit PSYCHOLAMPU designérky Anny Marešové
a režisérky Kláry Jakubové, v níž můžete zakusit, jak se cítí člověk se
schizofrenií, když musí jít na poštu pro dopis.
22. listopadu, Café V lese, Krymská 15, Praha 10
19:00 Přednáška Psychedelika v terapii a seberozvoji
13. prosince, Gymnázium Přípotoční, Přípotoční 1337, Praha 10
10:00 Promítání filmu Paralelní životy
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Radkin Honzák o humoru a o duši:
Zpoza velké louže přijel Craig Lewis, americký
spisovatel a lektor, který bral 28 let „prášky
na hlavu“ a nejlíp se cítí teď, 28 měsíců po
tom, co je vysadil. Nazývá sám sebe „přeživší
psychiatrické péče“, jezdí po světě a přednáší
o tom. Napsal knihu Better Days – A Mental
Health Recovery Workbook, která byla
přeložena do dvacítky jazyků. Přivezl nám film
Healing Voices (Léčivé hlasy), který zcela mění
nahlížení na duševní onemocnění.
Co mu pomohlo se zotavit?

„Smích je exploze emoce radosti a je pro náš
organismus velice zdravý, protože přináší
prospěch tělesný (snížení stresu, zlepšení
imunity, relaxace, zklidnění organismu,
protibolestivý účinek) i psychosociální:
společný smích lidi sbližuje, otupuje
hrany agresivity, činí společenství pevnější
a odolnější.
Smích je výsledkem chemie (rajský plyn,
některé drogy), lechtání nebo humoru. Humor
je, jak napsal Karel Čapek, něco jako pohled
na svět obráceným dalekohledem, který
problémy zmenšuje. Humor není jen smát se,
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humor je lépe věděti. Humor se nerodí z klidu
a dobrého rozpoložení, ale z nouze a bolesti,
které pomáhá překonávat.“
Druhá beseda měla téma Když mámu bolí
duše. Duševní nemoc bolí vždycky. A není
lehké se s ní naučit žít. Jsou ale chvíle, kdy je
situace ještě tak nějak horší. Třeba když se vám
narodí první syn a místo, abyste ho chovala,
kojila a koupala, mávala mu nad obličejem
chrastítkem a lechtala ho na bříšku, skončíte
na půl roku v léčebně. Nebo když máte dva
kluky školáky, co už se sice chovat nechtějí,
ale potřebují mámu, která jim bude fandit na
fotbale a doučí je zlomky. O tom, co všechno
prožívají mámy, které bojují s duševním
onemocněním, debatovaly:
Bára Lacinová
Bývalá učitelka zdravovědy a psychologie, dnes
projektová manažerka Spolku KOLUMBUS,
který sdružuje lidi se zkušeností s psychickým
onemocněním. V 28 letech jí lékaři
diagnostikovali takzvanou schizoafektivní
poruchu, při níž se střídá deprese s mánií
a v akutní fázi Báru trápí „hlasy“. Jejím synům
bylo v té době 4 a 6 let. Hospitalizována byla
celkem 14x, odloučení od synů pro ni bylo
na celé věci to nejhorší. Manžel její nemoc
neustál, rozvedli se. O děti se během Bářiných
hospitalizací starala její maminka a bratři.
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Markéta Sedláčková
Markéta vyučuje sociologii na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se
výzkumu v Sociologickém ústavu Akademie
věd ČR. Je vdaná, má desetiletého syna.
První silnější smutek a obavy ze života
prožívala v době kolem 18 let. Po narození syna
deprese zintenzivněly, přišly myšlenky na
sebevraždu, Markéta strávila téměř půl roku
po psychiatrických léčebnách. Podezření na
laktační psychózu se nepotvrdilo. Další ataka
silné deprese přišla po devíti letech.

DESIGNBLOK
V rámci času vyměřeného pro druhou
městskou část jsme si s psycholampou
i částí výstavy TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ
MYSLI odskočili do Holešovic na
DESIGNBLOK. Stali jsme se součástí expozice
Fokusu Praha, která návštěvníkům představila
široké uplatnění schopností a talentů lidí se

zkušeností s duševním onemocněním.
„Mají schopnosti, talenty a možnosti uplatnění
úplně stejné jako ostatní lidé. Mohou
vykonávat jakékoli povolání včetně těch
intelektuálních. Založili jsme třeba Studio
27 – Zaostřeno na duši, což je tým novinářů
a kameramanů, kteří natáčejí rozhovory
a besedy o duševním zdraví. V roce 2017 získali
mezinárodní cenu SozialMarie za sociální
inovace.“
Slavomíra Pukanová, Fokus
ROZHOVOR S MODERÁTOREM STUDIA
27 MICHALEM KAŠPAREM

S projektem OKO jsi úzce spolupracoval, moderoval
a natáčel jsi mnoho besed. Jak těch 18 měsíců zpětně
hodnotíš?
Poprvé jsem moderoval diskusi s Radkinem
Honzákem, to byl silný zážitek, postavit
se takové autoritě tváří v tvář, a dokonce ji
trochu zpochybnit. Doteď přemýšlím, jestli
jsem nebyl nezdvořilý příliš, ale to už je teď
jedno. Zažil jsem i spoustu moderátorských
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Radek Deák, Erupce barev
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výzev: třeba když jsem moderoval besedu
s výtvarníky v Hybernské a výtvarníci nebyli –
kulantně řečeno – moc ukáznění.
Myslíš, že jsme nějak přispěli k destigmatizaci lidí se
zkušeností s duševním onemocněním?
Myslím, že akce byly natolik otevřené a měly
tak zajímavý doprovodný program, že určitě.
Když jsem moderoval diskusi s Jeníkem
Tylem, bylo tam skvělé klaunské vystoupení,
muzika, po diskusi o hraniční poruše se
promítal zajímavý film… Skvělé bylo i to
setkávání s lidmi ve čtvrtích, když jsme se
třeba s Craigem Lewisem dostali až někam do
Vršovic, bylo to trochu i objevování Prahy.
Zažil jsi sám někdy stigmatizaci?
Jasně, hodně. Nejtěžší bylo se vůbec odkrýt.
Hrál jsem tehdy v divadle LSD a tam jsem to
poprvé přiznal, ale hráli jsme pro menšinové
publikum. Pak přišly větší výzvy, odkrýval
jsem to postupně. Trpěl jsem ve škole, ve
vztazích, problematické to bylo s rodinami
mých tehdejších partnerek… i pár kamarádů
mi dalo najevo, že coby „blázen“ už pro ně
nejsem dost dobrý. Pak jsem přednášel na
středních školách v rámci projektu Blázníš?
No a!, stal jsem se peer lektorem… to byla pro
mě cesta, jak to přemoct. Koneckonců – i sám
sebe někdy stigmatizuju. Když mi kamarád
řekl „jsi paranoidní“, hned jsem si to vztáhl ke
své diagnóze.
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Zdá se mi, že si vcelku spokojeně žiješ a pracuješ.
Co ti pomohlo se s diagnózou poprat?
Nejvíc mi pomohla rodina, přátelé, manželka…
že mi věří. A výhoda je, že jsem stihl
vystudoval, než jsem se „zbláznil“. Vystudoval
jsem bakaláře žurnalistiky a studoval jsem
taky rok ve Francii, specializaci na televizní
novinařinu. Díky tomu teď můžu pracovat ve
Studiu 27.
Kdybys měl kouzelnou hůlku, co bys změnil na
systému psychiatrické péče v Česku?
Určitě bych otevřel léčebny. Neříkám je
všechny zavřít, tedy zrušit, ale naopak otevřít.
Aby už nebyla žádná uzavřená oddělení,
krom soudní psychiatrie. Psychiatr přece
nemá za úkol kontrolovat své pacienty. Ti
doktoři v léčebnách můžou být sebevíc fajn
– a nezřídka jsou – ale ten špatný systém je
hrozně limituje. V knížce Život a dílo lidí
s duševním onemocněním jsem napsal, že
pobyt v léčebně je něco jako sebevražda.
Mnoho lidí si odtud odnáší obrovské trauma.
Je prostě na čase blázince oddémonizovat.

PSYCHOLAMPA
ANNA MAREŠOVÁ,
DESIGNÉRKA PSYCHOLAMPY:
„Byla jsem oslovena udělat filmovou budku
a já jsem říkala, že nechci ty lidi zavírat do
budky. Chtěla jsem udělat něco, co bude víc

dýchat. Takže jsme nakonec udělali tuhle
lampu ve tvaru okvětního lístku, kam člověk
strčí jen hlavu. Ještě tím, jak je nafukovací,
je to takový obláček, tak je to vlastně dost
příjemný prostor. I když ten film na někoho
může působit ne úplně stoprocentně pozitivně,
protože je v něm vidět, jak složitá může být pro
člověka s duševním onemocněním situace,
která je pro nás úplně běžná.“

„Když se řekne, že má někdo schizofrenii
nebo podobnou nemoc, tak se hned zařadí
do nějakého pytle a moc se neví, co ten člověk
prožívá, a mně připadá důležité přinášet
informace a dělat osvětu. Když jsme ten film
točili a potkávali jsme se s lidmi, kteří mají
nějakou zkušenost s duševním onemocněním,
tak jsme zjistili, že jsou to většinou strašně
inteligentní lidi, kteří jsou extrémně citliví
a v jádru jsou hrozně hodní. Jsem moc ráda, že
jsem se na tom projektu mohla podílet.“

31/01/2019 16:20

KLÁRA JAKUBOVÁ, REŽISÉRKA FILMU,
KTERÝ BĚŽÍ V PSYCHOLAMPĚ:
„Ten film nemá moc velké ambice, protože
dostat se do hlavy nemocnému člověku nejde.
Projevy nemoci jsme konzultovali s psychiatry
i s lidmi, kteří schizofrenii mají a film snad
má nějaký smysl pro ty, co nemají osobní
zkušenost, aby skrze tenhle příběh pochopili,
co takový člověk prožívá. A taky je tam vidět, že
žít s duševním onemocněním sice není lehké,
ale co to ještě ztěžuje, je nepochopení nebo
posměch okolí. Doufáme tedy, že psycholampa
přinese víc tolerance a pochopení, a lidem,
které bolí duše, se bude líp žít.“
NÁVŠTĚVNÍK DESIGNBLOKU:
„Nejdřív jsem nevěděl, co od toho očekávat,
ale když se to rozjelo, tak jsem začínal být
postupně trochu vyděšený, nebyl to příjemný
pocit… A teď zpětně si říkám, že žít s něčím
takovým musí být fakt těžký.“

HIT PROJEKTU OKO:
BESEDA O PSYCHEDELIKÁCH
Hitem programu v druhé městské části byla
přednáška doktora Filipa Tylše s názvem:
Psychedelika v terapii a seberozvoji. K zaplnění
kapacity stačilo pouhých 8 minut a dostaly se
jen – chvilka matematiky: dvě a půl procenta
zájemců.
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Velká část společnosti má psychedelika
v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje
si je s mnoha negativními charakteristikami.
Dnešní experimentální psychiatři přitom
v psychedelických látkách opět spatřují
prostředek, jak pomoci duševně nemocným,
a to zejména těm, kterým konvenční léčba
pomoci nedokáže.
„Psychedelika mohou být pro psychiatrii tím,
čím je mikroskop pro biologii či dalekohled
pro astronomii,“ řekl profesor Stanislav Grof
v roce 1975. Více než 40 let poté nové výzkumy
naznačují, že látky, které byly po celou tu dobu
zakazovány a tabuizovány, by mohly mít vliv na
neuroplastické pochody v lidském mozku.

Jedním z těch, kteří za psychedelika „kopou“,
je psychiatr a neurovědec Filip Tylš. Pracuje
v Národním ústavu duševního zdraví, kde se
věnuje pacientům s poruchami neurotického
i psychotického okruhu a výzkumu
psychedelických látek. Je frekventantem
psychoterapeutického výcviku v gestalt

psychoterapii, na cestě k ní ho ovlivnily
zkušenosti s různými psychedelickými
látkami, potní chýší, holotropním dýcháním
a rituály s ayahuaskou.
Absolvoval 1. LF UK a navázal doktorandským
studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní
příležitostně učí. V NÚDZ je součástí
řešitelského týmu pilotní studie podávání
psilocybinu lidským subjektům (tzv.
psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli
z odborných kruhů spoluzaložil Českou
psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku
2017 pomáhají lidem v rámci PsyCare týmu
zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na
hudebních festivalech.
Na besedě byla řeč o tom, jak mohou
psychedelika pomoct v léčbě duševních
onemocnění, ale i v běžném životě. Filip
Tylš nám prozradil nejčerstvější informace
z výzkumu, svěřil se, co experimentování
s psilocybinem a ayahuaskou dalo jemu
samotnému a jak vypadá „první psychedelická
pomoc“, kterou spolu s kolegy poskytuje na
hudebních festivalech.
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OKOFEST VOL. 3
CENTRUM TAJE – PRAHA 1
1. ledna – 15. února 2018 Kampus Hybernská
Hybernská 4, Praha 1
15. – února – 31. března 2018 Pražské kreativní centrum
Staroměstské nám. 1/4, Praha 1
19:00 Zahájení OKOfestu vol. 3
Centrum taje
slavnostní vernisáž výstavy TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ MYSLI a
panelová diskuse na téma UMĚNÍ A DUŠE.
Diskutovat budou: Štěpánka Jislová, Radek Deák,
Jan Harant, Stanislav Vondrů, Erika Vršecká a další.
Moderuje Studio 27 “zaostřeno na duši”.

S novým rokem jsme se přesunuli do úplného
srdce Prahy – do Kampusu Hybernská.
Proběhla tam panelová diskuse na téma
UMĚNÍ A DUŠE, diskutovali: Štěpánka
Jislová, Radek Deák, Jan Harant, Erika Vršecká
a Milan Jíša. Díky VJce Ade Anejde to byl tak
trochu komiks.

Po skončení diskuse:
DJ Jeffology & VJ live set Ade Anejde (lunchmeat label)
22. 2. 2018 - Pražské kreativní centrum
17.00 animační workshop
s výtvarnicí Ade Anejde (lunchmeat label)
Seznamte se s metodou tagtool - živé kreslení světlem pomocí
tabletu.
19.00 Bohnická divadelní společnost ®: UFOUN JE KAMARÁD
Divadelní představení hrané bývalými chovanci psychiatrické
léčebny a svobodnými umělci. Rakvičkový maňáskový horror s
dobrým koncem. Délka - 40 minut.
26. 2. 2018 Pražské kreativní centrum
19.00 Diskuse s šachovým velmistrem Davidem Navarou
Jaké je to žít s Aspergerovým syndromem.
22. 3. 2018 - Pražské kreativní centrum
17.30 Projekce filmu Glory
Scenáristický masterpiece podpořený fantastickými hereckými
výkony a milimetrovým střihem. 101 minut
19.30 koncert InAu + Debbi Love
Koncert zástupců současné hiphopové alternativy.
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ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ:
„Pro mě tvorba vždycky byla a vždycky asi
bude hodně terapeutická, i když jsem se svým
duševním stavem dostala do stádia vysoké
funkčnosti. Ale co se týče kreslení, ilustrace,
komiksu, tak jelikož jsem si tím vždycky
urovnávala nějaké problémy, tak to mi zůstalo.
Bývaly doby, kdy to byl pro mě jediný způsob,
jak o té nemoci komunikovat.“
„Když jsem byla malá, byla jsem takové hodně
osamělé dítě a neměla jsem moc kamarádů.
A shodou nějakou externích okolností se u mě
vyvinula silná deprese. To, že jsem byla pořád
zavřená doma, tomu moc nepomáhalo. Ale
když je člověk pořád zavřený doma, tak ho

i ta deprese začne trochu nudit. Takže já jsem
hodně psala, to už po nějaké době nestačilo,
tak jsem přešla na kreslení a posléze na
komiksy – to mi pomohlo i hodně sociálně,

začali se se mnou bavit spolužáci ve škole,
když viděli, jak kreslím, nebo si někde přečetli
nějaký můj komiks. Malými krůčky jsem
se dostala k tomu, že tady teď můžu sedět a
mluvit na veřejnosti, což by ještě před deseti
lety bylo nemyslitelné.“
Po skončení diskuse nám zahrál DJ Jeffology
a přišel si zatančit i věhlasný výtvarník
František Skála!
V druhé půlce února jsme se přestěhovali do
kouzelných historických prostor Pražského
kreativního centra na Staroměstském
náměstí (v domě hned vedle proběhla
pražská defenestrace!) Pro velký úspěch jsme
si umělkyni Ade Anejde (Adéla Marešová)
pozvali i v únoru na Terapeutickou kreslírnu
světlem. Účastníci si mohli vyzkoušet

31/01/2019 16:20

Alice Houdková, bez názvu
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vizualizovat a animovat své imaginace, radosti
i starosti.
Bohnická divadelní společnost nám zahrála
svůj rakvičkový sci-fi krvák odhalující krutou
pravdu o tom, že určit, kdo je opravdový magor,
a kdo ne, je těžký oříšek. Viděli jsme šíleně
hysterickou matku, pedofilního ošetřovatele,
morbidního zřízence, pošahaného psychiatra
a partu zmaštěnejch marťanů! V režii Martina
Učíka hráli bývalí chovanci blázince (kuš!)
psychiatrické léčebny a svobodní umělci. To je
to samý.
Toto dnes již legendární představení divadla
BDS ® se hraje více než 17 let a bylo s velkým
ohlasem uvedeno v Praze, Londýně, Lounech,
na Housce, v Banské Bystrici a Horních
Kotěhůlkách a na Marsu. Mnoho děkovných
dopisů, terapeutický účinek zaručen!
Vedlejší účinky - u slabších povah se může
objevit smích, sebereflexe a lehčí průjem.
Kontraindikace: ufofobie.
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BESEDA
S DAVIDEM NAVAROU

S Davidem Navarou, nejlepším českým
šachistou a členem širší světové špičky, byla
řeč o vrcholovém šachu, ale i o duši, o hlavě
a o tom, jak jdou dohromady psychiatrické
diagnózy s meditováním nad čtyřiašedesáti
černobílými políčky.
Celá akce byla o to šťavnatější, že ji
moderoval Tomáš Vaněk, který se s Davidem
Navarou zná od dětství z šachového kroužku
a dokonce s ním jednou remízoval!
„Možná nejsem psychicky úplně zdráv,
ale jako autista si nepřipadám a Aspergerův
syndrom možná i mám, ale nikdo mi ho
nediagnostikoval. Oficiálně jsem jen neurotik,
žádnou vážnější diagnózu stanovenu nemám.“

S Prahou 1 jsme se rozloučili v hiphopových
rýmech. Nekompro-misně.
Což platilo i pro film, který koncertu
předcházel. Bulharský film GLORY,
scénáristický masterpiece s fantastickými
hereckými výkony a milimetrovým střihem
jako předkrm a hlavní jídlo v podobě
koncertu zástupců současné české hiphopové
alternativy v podání Inau InAu a Debbi Love.
„Všichni to maj těžký jak nákupní tašky“
Na útulném dvorečku obklopeném pavlačemi,
což mimojiné znamenalo, že diváci mohli
muzikanty sledovat z ptačí perspektivy (a třeba
u toho i pokuřovat).

V dubnu se film Paralelní životy promítal na
festivalu NA HLAVU. Následovala diskuse
o reformě psychiatrické péče.
„Za posledních pár měsíců reforma postupuje
rychleji než za poslední léta,” řekl mimo jiné
vedoucí výzkumného programu Sociální
psychiatrie Národního ústavu duševního
zdraví Petr Winkler. No sláva!
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Václav Kuklík, Modroasfaltový sen
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OKOFEST VOL. 4
CONTAINALL – PRAHA 7
Program
19.30 René jahoda
stand up
19.45 SLUŽEBNÍCI LORDA ALFREDA
Jukebox: improvizace na přání

Praha 7, to byl koncert brněnské kapely To
žluté co máte na kalhotkách (protože na kom
jiném si ukázat, že nenormální může být
sympatické, než na partičce úchylů z Brna,
že jo?) a taky humor – Služebníci lorda
Alfreda improvizovali na vaše ctěná přání
a slovutný René Jahoda udělal nějakou tu
hudební srandu a ještě sám sebe ztlumočil do
znakového jazyka.

A ve zdravém těle zdravý duch (a duše)!

20.30 TO ŽLUTÉ CO MÁTE NA KALHOTKÁCH
osmibitovej non hop bigbeat z Brna

OKO patří do Bohnic! Všichni tam patříme.
Aspoň poslední květnový víkend.
Na konci května jsme se s výstavou a
psycholampou přesunuli na festival Mezi ploty.
V rámci doprovodného programu proběhl
workshop žonglování s těmi největšími profíky
z divadelní skupiny Bratři v tricku.
Žonglování není jen zábava. Je to činnost,
která doslova rozvíjí celého člověka. Pozitivně
ovlivňuje rozvoj koordinace oko-ruka,
pozornost, prostorovou orientaci, rovnováhu či
sociální interakci.
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Při žonglování podporujeme princip napětí a
uvolnění, posilujeme zádové svalstvo a svaly
horních končetin, rozvíjíme periferní vidění,
vyrovnáme rozdíly mezi preferovanými
končetinami (lateralita), pracujeme s
vyrovnáváním nerovnovážných pozic a
podporujeme vzpřímené držení těla, čímž
stimulujeme pravidelné dýchání a krevní
oběh.

Nezanedbatelný význam má žonglování
také v oblasti rytmu, rozvoje koncentrace a
spolupráce mozkových hemisfér. V tomto
kontextu nepřekvapí, že výuku žonglování
mají třeba studenti Speciální pedagogiky na
Masarykově univerzitě v Brně.
V rámci Prahy 7 jsme ještě zopakovali
veleúspěšnou besedu s MUDr. Filipem
Tylšem. Téma zůstalo, ale zazněla spousta
novinek - výzkum psychedelik je dynamický.
Když se dopovídalo, pustili jsme si film
Psilocybin: Nové porozumění.
Některé z obrazů z naší výstavy TA-JEMNÁ
ZÁKOUTÍ LIDSKÉ MYSLI si v dubnu
zahostovaly na prodejní výstavě s názvem
DUŠE PATŘÍ NÁM s podtitulem „dvaceti
nadějných a zkušených umělců, kteří společně
bojují o duševní zdraví“.

31/01/2019 16:20

Petr Lukáš, bez názvu
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OKOFEST VOL. 5
KASÁRNA KARLÍN – PRAHA 8
25. 6. 2018 - Kasárna Karlín
18:00 Jsem „Hraničář“
beseda s Bárou Žižkovou o životě s hraniční poruchou osobnosti
20.00 Projekce filmu Narušení
(127 minut)
6. 8. 2018 - Kasárna Karlín
17.00 animační workshop
kreslení světlem s VJ Adeanejde
19.00 Projekce dokumentu
PARALELNÍ ŽIVOTY
Film o lidskosti a naději se zabývá problematikou lidí s duševním
onemocněním a ukazuje, jak se s nelehkým tématem vyrovnali v
jiných evropských zemích.
Délka 52 minut
20:00 Debata
s protagonistou filmu Lukášem Vaňurou
o životě se schizofrenií
28. 8. 2018 - Kasárna Karlín
17:00 CVIČENCI ZA ČÁROU
divadelní představení, délka 45 minut
Ondřej Klíč a Michal Chovanec jako dva klauni, kteří se prostě
snaží uspět. Touha zacvičit dokonalou sestavu je však příliš velká.
Urputnost se pro ně stává největší překážkou a grandiózní fiasku se
blíží ke svému triumfu. Nebo ne?
18:00 Debata s Jeníkem Tylem
autorem knihy Jednodušší je se zbláznit
o bipolární poruše, o vzniku knihy, o hudbě
20:30 MUTANTI HLEDAJÍ VÝCHODISKO
koncert, hiphop / elektro / existenciální disko
Bylo nebylo. Tam, kde končí cesta a začíná les, stála opřená o stromy
malá dřevěná chaloupka a v tý malý dřevěný chaloupce bydlel Jirka
s Honzou. Úplně sami. Mutanti hledaj východisko. Jsou. Prostor,
kterej se rozpíná a smršťuje podle toho, s jakou intenzitou se dotýká
planet, zvířat a lidí. Vyprávění příběhů, který se míhaj na kraji
zornýho pole a noří se samy do sebe.
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Emoční nestabilita, impulzivní chování,
neujasněné představy o sobě a vlastních
cílech. To jsou základní symptomy takzvané
hraniční poruchy osobnosti, kterou trpí asi
2% populace. (Nejen) o životě s hraniční
poruchou jsme debatovali s Bárou Žižkovou,
kterou zavedla až za zamřížované okno
bohnické psychiatrické nemocnice. Po besedě
jsme promítli film Narušení s Angelinou
Jolie – v chování její postavy se lidé s hraniční
poruchou osobnosti poznávají.
Bára Žižková spolupracuje na několika
projektech s cílem destigmatizace lidí
s duševním onemocněním. Spolu s dalšími
„hraničářkami“ založila stránky Nejsem
psychopat.cz, díky nimž snad další lidé s touto
diagnózou snáze pochopí své pocity.
Bára o sobě říká: „Jsem nerozhodná a se
spoustou zlozvyků, ale za rodinu a přátele bych
dala ruku do ohně. Díky své diagnóze jsem
konečně našla to, co mě baví a co chci dělat.“
Beseda byla velmi živá, pro laiky poučná a pro
hraničáře/ky konejšivá. Hodně se řešily vztahy,
slovo dostali i přítomní partneři „hraničářů“.
Debata proběhla v příjemné atmosféře, jablkem
sváru se stalo až na závěr téma invalidní důchod:
ano, či ne. Nutí člověka něco normálně žít
a pracovat, když dostane přiznaný třetí stupeň
invalidity až do roku 2060?

„Občas dokážeme být v klídku, sedět a usmívat se,
ale i když se takhle usmíváme, tak v hlavě nám
probíhá asi milion myšlenkových cest a různé hlasy
se přeřvávají a člověk neví, kterému hlasu věřit,
jsou to všechno moje myšlenky, ale nevím, jestli
věta A je správně, nebo věta B. Nebo bych se měla
zase vrátit k větě A?“
„Všechny emoce prožíváme v dvojnásobné nebo
trojnásobné intenzitě. Když ‚normální’člověk má
z něčeho radost, tak já jásám, skáču tři metry
vysoko a mám to jako celoměsíční úspěch a za
pět minut začne pršet a mně to tak strašně zkazí
náladu, tak přestanu mluvit a nebudu mluvit celej
večer, možná i další den.“
V karlínských kasárnách jsme si také znovu
promítli dokumentární film PARALELNÍ
ŽIVOTY, který mapuje psychiatrickou péči
u nás i v dalších evropských zemích, kde jsou
s transformací psychiatrie dál. Po projekci
následovala DISKUSE s protagonistou filmu,
Lukášem Vaňurou, který se vypořádává se
schizofrenií.
S osmou pražskou městskou částí jsme se
rozloučili divadlem, hudbou i debatováním.
V centru zájmu zůstalo DUŠEVNÍ ZDRAVÍ!
Ohledávali i ohlodávali jsme ho ze všech stran.
Divadlem - přijeli klauni z Brna s představením
CVIČENCI ZA ČÁROU, debatováním o životě
s bipolární poruchou – s Jeníkem Tylem,
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autorem knihy Jednodušší je se zbláznit,
i hudbou – své existenciální disko zahráli
Mutanti Hledaj Východisko.

s tím člověkem jste – nemusíte mluvit, můžete bejt
nasranej – ale prostě jste mu nablízku, to je nejvíc,
co pro něj můžete udělat.“

Beseda s Jeníkem Tylem, to byla autentická
výpověď člověka s bipolární zkušeností.
Produkční divadelní společnosti Vosto5 hovořil
velmi otevřeně o výšinách a propadech své
ZOO, jak si sám pojmenoval svoji nemoc. Mezi
lety 2010 a 2015 byl čtyřikrát hospitalizován.

„První ataka byla taková dětská – bál jsem se
lidí, bál jsem se svejch známejch, chtěl jsem, aby
mi moje tehdejší přítelkyně četla Medvídka Pú,
v noci jsem nemohl spát, kolíbal jsem se ze strany
na stranu, kousal jsem si lem trička a začal jsem
koktat.“

„Já jsem tomuhle – někdo by řekl - martyriu,
kterému se říká bipolární porucha, něčím hrozně
vděčnej, a to hned z několika důvodů. Ta cesta, na
které jsem osm let, je hrozně hluboká a bolí, ale je
úplně skvělá. Ta nemoc mi hodně vzala, ale taky
mi hrozně moc dala. Hrozně důležitý pro mě bylo
vysvětlit si sám pro sebe, co to pro mě znamená
mít bipolární poruchu. Bylo hrozně důležitý vést
s tou nemocí určitej dialog. Je to hrozně náročný
a pro rodinu, pro kamarády, přátele je to někdy
mnohem náročnější než pro mě samotnýho. Ale
to, že za mnou někdo přijde na tu 27ku, jenom si
tam sedne a dá si cigáro, to je úplně nejvíc. To, že
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atace jsem putoval po pražských kostelích a nabíjel
jsem se osovou souměrností před vstupem do
kostela. U svatýho Ignáce jsem se naučil modlit a
pomodlil jsem se za babičku. Od té doby nic, takže
se s nadsázkou dá říct, že mě víra zachránila.“

„O rok později přišla velmi silná ataka
s paranoidními a psychotickými stavy. Měl jsem
svět poskládaný jako boj mezi Antifou a Dělnickou
stranou, měl jsem pocit, že v Praze aktuálně
probíhá tahle válka a já jsem pro ni hrozně
důležitej, jelikož Antifa mě potřebuje, moje máma
byla rukojmí Dělnický strany, takže jí taky musím
nějak zachránit… Cítil jsem se jako v Truman Show
– měl jsem pocit, že celej svět kolem mě je nahranej
a všechno se děje jen kvůli mně. Cizí člověk se
klepnul přes stehno a já jsem si to vyložil, že mám
jít za ním, takže jsem se najednou ocitl někde na
Žižkově ve sklepě. Třeba den a půl jsem chodil po
Žižkově a bloudil za různejma symbolama, který
jsem si nějak vykládal, až mě odvezli policajti do
Bohnic na 27ku.“
„Třetí ataka byla manická extáze – něco jako mít
trip tři měsíce, aniž byste si cokoli vzali, úplně
skvělý a nádherný, ale neměl jsem to vůbec pod
kontrolou, ta mánie mě úplně vcucla. Při čtvrté
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OKOFEST VOL. 6
DEJVICKÉ DIVADLO A NÁRODNÍ
TECHNICKÁ KNIHOVNA

Poslední období jsme strávili na Praze 6.
Výstava i psycholampa našly útočiště
v Národní technické knihovně, kde se také
konala dernisáž celého projektu.

11. 12. 2018 - Kavárna Dejvického divadla
19:30 CO.MEDIA
Talkshow herce Martina Myšičky, v níž se setkají dva
muži takříkajíc z opačné strany barikády: známý psychiatr
Radkin Honzák a Lukáš Vaňura, kterého schizofrenie
mnohokrát dohnala až za brány bohnické psychiatrické
nemocnice. Dnes pracuje v knihařské dílně, skládá hudbu
a o své diagnóze chodí povídat studentům středních škol.
19. 12. 2018 - Galerie Národní technické knihovny
17:30 Miroslav Macháček: Zápisky z blázince
Z knihy „Zápisky z blázince“ čte herec a režisér Martin
Učík, Bohnická divadelní společnost ® a hosté. Čtení
doprovodí projekce fotografií a živá hudba.
18:30 Dernisáž výstavy
TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ MYSLI + diskuse
Slavnostní zakončení výstavy, která putovala po dobu
osmnácti měsíců šesti pražskými městskými částmi. Celý
projekt zakončíme diskusí na téma STIGMATIZACE lidí
se zkušeností s duševním onemocněním.
19:30 Koncert Báry Zmekové
Skladatelka a textařka pohybující se mezi jazzem, folkem,
klasickou hudbou a elektronikou. Křehkost a naléhavost
odlehčuje humorem a nadhledem a od klavíru byste ji
těžko oddělili.
20:00 Projekce dokumentu CRAZYWISE, USA, 77 minut
Šílenství… nebo moudrost? Tradiční chápání duševní krize
tak, jak se k ní stavěli lidé původních kultur a jak ji chápe
moderní západní společnost, se velmi liší.
Jde o špatně fungující mozek, nebo spíš volání
k transformaci? Dokumentární film CRAZYWISE ukazuje
zkušenosti lidí z různých koutů světa, kteří dokázali obrátit
svou psychickou krizi v pozitivní transformaci.
V rámci projektu OKO vznikl český překlad.
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Slavnostní tečku za projektem OKO jsme
udělali: hudebně-literárně: čtením ze
„Zápisků z blázince“ herce a režiséra Miroslava
Macháčka; debatováním o životě s duševním
onemocněním - jak se žije v České republice
s dušvní nemocí? Jak by se o duševním
zdraví mělo mluvit? Hudbou - zahrála
křehká i naléhavá Bára Zmeková. I filmem projekcí věhlasného dokumentárního filmu
CRAZYWISE, k němuž jsme v rámci projektu
pořídili český překlad. Ještě před tím jsme ale
vyprodali Dejvické divadlo, tedy jeho malou
scénu. Vmezeřili jsme se totiž do talkshow
Martina Myšičky s názvem Co.media.

Z anotace akce:
Nad tématem duševního zdraví se setkali
dva muži takříkajíc z opačné strany barikády:
známý psychiatr Radkin Honzák a Lukáš
Vaňura, kterého schizofrenie mnohokrát
dohnala až za brány bohnické psychiatrické
nemocnice. Dnes pracuje v knihařské dílně,
skládá hudbu a o své diagnóze chodí povídat
studentům středních škol. Třeba i o mýtech,
jimiž je svět duševních nemocí opředen.
O tom, proč se nám všem vyplatí se je pokusit
vyvracet a proč je fajn se kamarádit s „blázny“,
přijde popovídat Lucie Fialová z projektu
OKO, který se snaží o sbližování světů duševně
nemocných a těch zatím zdravých.
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BESEDY NA ŠKOLÁCH
Celým projektem se prolínala jedna aktivita,
o které jsme ještě nevyprávěli. Spolu
s Lukášem Vaňurou, protagonistou filmu
Paralelní životy, jsme chodili na besedy do škol.
Lukáš má schizofrenii, má za sebou 13 pobytů
v Bohnicích, ale podařilo se mu se zotavit
do té míry, že si dodělal maturitu, žije sám
v sociálním bytě a pracuje v knihařské dílně,
kde vyrábí originální diáře, skicáky a zápisníky.

Diskuse se studenty jsou skvělá věc. Byli
jsme na gymnáziu Přípotoční na Praze 10,
na Gymnáziu Přírodní škola. Speciální byla
návštěva poslední: navštívili jsme Gymnázium
Nad alejí , kde Lukáš sám před dvaceti
lety studoval. K maturitě ale už nešel, jeho
nemoc se začala projevovat ve třetím ročníku.
S dnešními studenty - účastníky odpoledního
semináře psychologie - si tedy nejen popovídal
o své nemoci, ale i zavzpomínal na studentská
léta a na učitele, z nichž mnozí na škole stále učí.
Jan Harant, Rozhodl se přijít na terapii, tentokrát již s odkrytým hledím
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“Utkvělo mi třeba, když mi Nad alejí jeden
kluk řekl, že se mu líbí moje životní filosofie.
Snad jim to něco dalo, dozvědět se, jak to
lidi jako já mají, jak se cítí, z čeho se radujou.
Pro mě to bylo hrozně super. Lidi, který mě
poslouchali. Hodně mi to pomohlo a i když
jsem byl před tím vždycky nervózní, vždycky
jsem se na to těšil.”
Lukáš Vaňura

OkoFest_Brochure_210x148in.indd 22

31/01/2019 16:20

OkoFest_Brochure_210x148in.indd 23

31/01/2019 16:21

Info: www.okocentrum.cz
www.facebook.com/okomobilnikomunitnicentrum
Hlavním pořadatelem akce je společnost Art Movement
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
ilustrace : Štěpánka Jislová
texty: Lucie Fialová
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