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Vážení čtenári,  

začal nám nový rok a Vánoční prázdniny  už 
jsou ty tam. Někdo si dává nová předsevzetí, 
někdo se učí novým věcem a nebo jsou tu 
lidé, kteří se obáváají přejít na něco jíného, 
nebo je za tím naše stálá povánoční lensot.  
Doufám, že jste stejně jako my měli 
překrásné svátky, na které teď můžete 
opět vzpomíat.  
V naší redakci se změnilo pár rubrik, ale 
nemisíte se bát, o své oblíbené články 
nepřijdete, naopak jsme pro Vás ještě 
nějaké články přidali.  
Zapracovali jsme i na vzhledu časopisu 
se kterým budete doufám spokojeni. 
 
Chtěli jsme Vám ukázat od všeho trochu, 
tak v našich článcích najdete  např., 
dobré jídlo, informace o starých zvycích 
a svátcích, stále tu jsou naše báječné a 
božské ženy, inpirace na cesty po Česku, 
ponočení do psychologie, LGBTQ, které 
se nám rozdělilo na více částí, módní 
poradna, kterou budeme všichni na nový 
rok potřebovat a také tu máe speciální 
rozhovor týkající se OCD.  
 

Doufáme, že se bude líbit, přeji krásné 
čtení.
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A n t i c k é  s v á t k y  

V Římě i v Řecku představovaly svátky důležitou 
součást tehdejšího společenského života, slavily 
se v soukromí, ale i veřejně před státem. 
Společný systém svátků pro celou zemi tehdy ne-
existoval, a to proto, že mělo každé město svůj 
vlastní kalendář, bylo by proto velice obtížné us-
pořádat jednotné slavnosti. Svátky všech bohů se 
vždy konaly za účasti státu, protože se odehrá-
valy pod širým nebem, na náměstích a v ulicích. 
Svátků se účastnili všichni občané, i ti chudí, pro 
které byla zřízena tzv. Theofila – tehdejší charita 
pro nezámožné obyvatele, při které ti majetnější 
poskytovali trochu skromné pomoci, aby se i oni 
mohli těchto slavností zúčastnit. 

Svátky můžeme rozdělit do spousty kategorií, ale 
postačí nám tři. První tvoří svátky, které mají své 
pevné místo v kalendáři, ale nikoli v ročním in-
tervale, ale v několikaletých intervalech. Druhá 
kategorie jsou svátky pohyblivé, ty se konaly 
především na počest zemědělských božstev. 
Poslední kategorií jsou svátky příležitostné. Z 
oblasti řeckých svátků se sice dochovalo spoustu 
údajů, ze kterých můžeme čerpat, bohužel se 
dodnes nepodařilo sestavit úplný kalendář pro 
Athény nebo jakékoliv jiné město. Tyto svátky 
většinou vznikaly často v souvislosti s nějakou 
historickou událostí nebo obdobím. K těmto 
svátkům se často vážou mýty, jejichž úkolem je 
vysvětlit proč a jak svátek vznikl. Svátky 
můžeme dělit i na celostátní nebo týkající se 
určitých skupin ve společnosti. 

Do této kategorie můžeme zařadit Thalysia 
(slavnosti ženců, kteří oslavovali počátek žní), 
Thesmofia (ženami pořádaná slavnost setby), 
Dionysia (slavnosti vinařů) a mnoho dalších. 
Někdy docházelo k pojmenování měsíce ne-
jdůležitějším svátkem, který se v kraji slavil, pro-
tože ale neexistoval jednotný kalendář, tak stáva-
lo, žpojmenovaný měsíc neodpovídal měsíci, ve 
kterém se svátek skutečně slavil. 

Stejně jako v Řecku tak i v Římě byly svátky 
soustředěny okolo náboženství, přičemž některá 
božstva byla známa jen díky názvu svátku. 
Božstva měla své hlavní svátky, ale ti větší a 
důležitější bozi měli těchto svátků více. Napřík-
lad Saturnalia byly oslavy na počest boha Saturna 
nebo Volcanalia na počest boha Volcana a mnoho 
dalších, tyto hlavní svátky byly většinou spo-
jovány datem dne založení chrámu. Spoustu 
veřejných svátků se navýšilo v období nástupu 
republiky. V době helénistické a římské se do 
kalendářů Řeků i Římanů dostaly například 
svátky panovníků, kteří byli zbožněni. Do pově-
domí se jim totiž dostávalo mnoho orientálních 
představ, i proto začali Římané do svých 
kalendářů zapisovat jména císařů. 

Daniela Jarošová 

Zdroje: https://is.muni.cz/th/rb1nb/Cela_prace.pdf 

https://www.avokada.cz/4-nejlepsi-mejdany-historie-ktere-ne-chcete-zazit/

Rok  
   Oslav

https://is.muni.cz/th/rb1nb/Cela_prace.pdf
https://www.avokada.cz/4-nejlepsi-mejdany-historie-ktere-ne-chcete-zazit/
https://is.muni.cz/th/rb1nb/Cela_prace.pdf
https://www.avokada.cz/4-nejlepsi-mejdany-historie-ktere-ne-chcete-zazit/


                    

 
 

 Audrey Ruston 

Jedna z nejznámějších tváří filmových pláten druhé poloviny 20. 
Století. Žena s velkým a hřejivým srdcem. Audrey Hepburn, 

žena jejíž tvář zahlédneme stále na předních obálkách ča-
sopisů a televizních obrazovkách.  

A u d r e y Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston se naro-
dila 4. května roku 1929 v Bruselu, druhou světovou válku 
strávila v Arhemu v Nizozemí, jako malá zažila skutečný hlad 

za druhé světové války. Její matka pocházela z významné nizozemské 
rodové šlechty a příjmení Hepburn pochází od irských předků.  

Později se přestěhovala s matkou do Anglie, kde si jako malá holka snažila splnit 
sen. Chtěla se stát primabalerínou, získala prestižní stipendium na baletní škole v 

Anglii. Bohužel postupem času si uvědomila, že kvůli tělesné stránce se primabalerí-
nou stát nemůže. Naneštěstí si jí filmový producenti a mladičkou Audrey prosadili do 

nevýznamných rolí v britských filmech. roce 1951 přijímá hlavní roli v brodwayské 
show Gigi a poprvé opouští evropský kontinent a přesouvá se do USA. Současně s tímto 
životním zlomem se stal další zlom její kariéry a to Prázdniny v Římě. Za tento filmový 
snímek získala cenu filmové akademie – Oscara. Postupem času se stávala ikonou a objevila 
se v jejím ikonickém snímku Snídaně u Tiffanyho. 
Byla velice dobrosrdečná a tak se v posledních letech 
svého života stala velvys- lancem dobré vůle UNICEF. 
Cestovala po rozvojových z e m í , k d e p o m á h a l a 
hladovějícím dětem. Na konci svého života měla 
vzácnou rakovinu střev u které byla velice mizivá 
šance na léčbu. Po tomto zjištění se přestěhovala do 
Švýcarska, kde si přála prožít své poslední Vánoce s přítelem Robertem Woldersem. 20. 
Ledna roku 1993 zemřela ve spánku.  
I přesto její tvář si pamatuje skoro každý a její odkaz tu zůstává do dnešního dne.  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BOŽSKÉ 
ŽENY

Audrey Hepburn

Kristýna Nová

“Pamatujte, že o člověku zjistíte 
více tím, když budete poslouchat, 

co říká, než když budete 
naslouchat tomu, co o něm 

říkají jiní.” 
-  Audrey Hepburn

https://www.extra.cz/11-citatu-prekrasne-audrey-hepburn-ktere-by-si-kazda-zena-mela-opakovat-pred-spanim
https://www.extra.cz/11-citatu-prekrasne-audrey-hepburn-ktere-by-si-kazda-zena-mela-opakovat-pred-spanim
https://tl.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
https://tl.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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LÉČBA PEDOFILIE        
 
Lidská mentalita a mozek nám nabízí bezpočet zákoutí, která jsou více či méně děsivá a 
zarážející. Ráda bych vám představila alespoň kousek z toho všeho. Minule jsem otevřela 
vcelku ožehavé téma pedofilie a tentokrát bych ráda přiblížila terapii a léčbu, o kterých čas-
to není příliš mnoho napsáno. Terapie a léčba by ve většině případů neměly být zaměřené na 
potlačování a změnu sexuálního zaměření, ale jeho přijmutí a následné práce s ním, která 
souvisí se sebekontrolou a řešením různých situací, kdy by se pedofil dostal do kontaktu 
s dětmi.Mnozí pedofilové odbornou pomoc nikdy nevyhledají a to buď za a) ze strachu 
z odsouzení, anebo za b) protože se dokázali sami smířit se svou parafilii a jsou schopni se 
ovládat. Ti, kteří terapeuta vyhledají, nemusí mít nutně problém se sebekontrolou, ale s dep-
resemi, sebenenávistí a sebepřijetím. Některým je léčba nařízena soudně, protože se již 
trestného činu dopustili. Je několik způsobů léčby a my se na ně společně podíváme.  
  
AMBULANTNÍ LÉČBA 
 
Ambulantní léčba je často spojená i s tlumící medikací. Pacient vyhledá terapeuta či psy-
chologa nebo sexuologa a při prvním sezení se spolu seznámí a pomocí různých otázek a 
rozhovoru terapeut společně s pacientem vytyčí hlavní problémy pacienta, rozvrhnou reali-
zovatelné cíle, a pokud si pacient není jistý, zda-li potřebuje medikaci, terapeut se po něko-
lika sezeních sám rozhodne a případně doporučí i psychiatra. Dále terapeut předloží pacien-
tovi svá vlastní pravidla léčby, která bude pacient muset dodržovat.Při sezeních se nejprve 
zjistí, kdy se vyskytly první znaky odlišné sexuality (nejčastěji jsou pozorovány od 
puberty), a jak je pacient schopný se ovládat. Mnozí terapeuti mají pravidlem, že minimálně 
po dobu docházení pacient nesmí být v přítomnosti dětí. Na toto pravidlo má ovšem každý 
terapeut i pacient jiný názor, protože v případě, že pacient nemá problém s kontrolou, ale 
sebepřijetím, mnohým přijde nesmyslné, aby se vyhýbal dětem. Na druhou stranu je vhodné 
se od dětí distancovat v případě, že pacient má již nějakou minulost trestní činnosti, či si 
uvědomuje, že není schopný se ovládnout.  
Můj osobní názor je, že by se i zde měla dodržet individualita a ne celoplošně nařizovat toto 
pravidlo jako jediné správné. Léčba je často hrazená pojišťovnou a pro ochranu pacienta je 
dodržována mlčenlivost a ani ona pojišťovna se nedozví přesnou diagnózu. Pokud ale toto 
pacientovi nevyhovuje, může využít placených služeb, které se nezapisují do registrů. 
Ukončení léčby je v případě, že pacient poruší pravidlo, není spokojen s léčbou, anebo po 
vzájemné dohodě na tom, že léčba může být úspěšně ukončena.                                                        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PSYCHOLOGIE



 
ÚSTAVNÍ LÉČBA 

Tento druh léčby je nejčastěji nařízen soudně a málokdy je v psychiatrických zařízeních 
pedofil, který nespáchal žádný zločin na dítěti. Pacienti jsou zde i s dalšími pacienty, jejichž 
zaměření nemusí být na děti, ale je jim diagnostikována jiná deviace či parafilie, která by 
mohla někoho ohrozit. Pacient je zde pod neustálým dohledem, pracuje ve skupinách a při 
vhodném chování mu jsou postupně dávány propustky, které se prodlužují a již po několika 
týdnech může být pacient propuštěn. Záleží na jeho přístupu, velikosti prohřešku, za který 
se na psychiatrii soudně ocitl atd.m. Hlavním cílem pobytu je seznámit pacienta s jeho prob-
lémem, vypozorovat jeho chování, postupně jej začít resocializovat se společností a zjistit 
další možné problémy u pacienta a pomoci mu a na základě léčby odpovídající lékař 
rozhodne o dalším postupu v budoucnu. Dalším důvodem k pobytu je samozřejmě ochrana 
z b y l é s p o l e č n o s t i a č a s t o s e k v ů l i t o m u t o d ů v o d u                                                                                                                                    
zapomíná na samotné cítění pacienta a co je pro něj nejvhodnější. Také se zde s každým 
pedofilním pacientem otevře otázka vztahu s dospělým člověkem, zdali by ho byl schopný. 
Setkala jsem se s člověkem, který tohoto vztahu byl schopný s dospělým jedincem, který 
měl i nadále jemné rysy. Na rozdíl od ambulantní péče se zde pacient může dočkat i 
skupinové terapie, kterou ovšem každý hodnotí různě. Někomu vyhovuje být s lidmi, kteří 
mají podobný problém, ale vzhledem k probírání velmi intimních věcí není příjemná pro 
každého a někteří ji hodnotí až silně negativně. Dalším oddílem jsou lékaři na psychiatrii. 
Někteří se snaží pacientům pomoci, bohužel se stává, že jsou lékaři omezeni pouze na in-
formace z minulých let a tím trpí i další léčba a pacient se setkává s odmítnutím, či 
opovržením u samotných lékařů a to může být rozhodující, zda v budoucnu vyhledá pomoc 
od odborníků a spíše se do sebe neuzavře. 

 DALŠÍ ZPŮSOBY TERAPIE (?)  
 
Z chemické cesty lze použít medikamenty na snížení testosteronu v těle a tím zklidnění pa-
cienta. V dnešní době se používá např. Provera, Androcur a Gonadoliberin.  
Další možný způsob léčby je kastrace, anebo v dnešní více využívaný  způsob- testikulární 
pulpektomie. V tomto případě se neodstraní celá varlata, ale pouze pohlavní žlázy. Je také 
možnost kosmetické úpravy, aby varlata působila i nadále přirozeně.  
Ke kastraci se lékaři schylují jen vzácně, pokud je prokázána možnost pomoci a vždy musí 
být provedena pouze se souhlasem pacienta a odborné komise, která případ pacienta ještě 
jednou prošetří a rozhodne. Jak v podávání medikamentů, tak i v případě kastrace je 
hlavním cílem snížit sexuální chtivost pacienta, která má případně zamezit realizaci de-
viantních činů. V době technologie se samozřejmě vyskytla alternativa dětské pornografie. 
Jsou to animovaná videa s dětmi a tato videa jsou povolena např. v Japonsku. Má to 
pomáhat ukojit pedofilní choutky a zároveň není ohroženo žádné reálné dítě.  
Odborníci se v tomto ovšem rozchází, protože jedni tvrdí, že to může pomoci utlumit reali-
zování sexuálních fantazií, druzí tvrdí, že to naopak pedofila k realizování pozdějšího činu 
popostrčí.  
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 PÁR OTÁZEK NA ZÁVĚR 
 
Trestat či netrestat pedofilní trestní čin vězením? I tato otázka je řešena s mnohými 
odborníky i kriminalisty. Například sexuolog Petr Weiss je pro trestání zločinných činů na 
dítěti, aby si pachatelé více uvědomili svůj přestupek a vytvořili si v hlavě morální pravidlo, 
co je zakázáno. Dále se zde vyskytuje skupina lidí, kteří tvrdí, že samy děti mají své sexuál-
ní potřeby a tím pádem je vztah s dítětem v pořádku ve chvíli, kdy s ním dítě souhlasí. 
Takový názor ovšem já osobně vnímám jako chybný a sobecký, protože se u dětí sice proje-
vuje zájem o sexuální tématiku a masturbace je obvyklá již v brzkém věku, ale nesmí se za-
pomínat na hlavní věc - a to je ta, že dítě není psychicky vyspělé na porozumění vztahu, 
sexu apod. Je samozřejmě správné dítě informovat o základních sexuálních tématech, ale 
vztah a sex dokáže chápat plně až jako mnohem starší. Připouštím, že některé děti dozrávají 
po mentální stránce rychleji než ostatní, ale stále tu je ta jedna věc. Nejsou fyzicky vyspělé.  
Jejich tělo není dostatečně vyvinuto, a proto mi přijde nesmyslné, vztahy s dětmi jakkoliv 
obhajovat. 

Tímto bych to ukončila a příště bych ráda otevřela tentokrát téma hraniční poruchy osob-
nosti.  

�  10 Květa Janečková
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Pitný režim  
Co si budeme povídat, málokdo dodržuje pitný režim, přitom je to důležité nejen     
v horkých měsících, ale po celý rok. Voda se podílí na metabolismu buněk a těla, 
dopravě živin i na vyplavování odpadních a škodlivých látek z těla. V dnešní 
době je možné si stáhnout do telefonu různé aplikace, které nám budou připomí-
nat a zaznamenávat kolik vody jsme vypili za den.  

Jídelníček 
Podobně jako u pitného režimu, ne všichni se stravují tak jak mají. Jídla by měla být 
vyvážená skládající se z bílkovin, zdravých tuků, ovoce a zeleniny, ořechů a semínek.  
 
Zorganizujte se 
Věčně něco nestíháte? Přijde Vám, že se vše zase nahromadilo a nemáte šanci to stihnout? 
Hlavně NEPANIKAŘTE! Začněte s tím, že si vytvoříte To Do listu. Pro větší přehlednost 
ho můžete seřadit podle toho, jaké věci “víc hoří“ nebo jaké Vám nezaberou tolik času. Pro 
dlouhodobější organizaci si založte diář. Můžete zvolit klasické předtištěné diáře nebo si 
vytvářet vlastní po vzoru Bullet Journal.  
 
Relaxujte 
Relaxace může vypadat různě. Pro někoho relax může být čtení knihy u šálku čaje nebo 
kávy, pro jiného to je jóga či meditace. Najděte to, co Vám bude vyhovovat. Najděte si nové 
koníčky  
 

Nebojte se zkoušet nové věci, třeba Vás některá z nich opravdu zaujme. 

  
�  12

Life Style

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitný_režim Kate Šebková



NEJLEPŠÍ JÍDLO NEBO 
NEJHORŠÍ 

OCHUTNÁVKA? 
 

Všichni moc dobře víme co nám chutná a co ne, o 
bychom mohli jíst každý den a co bychom nikdy 
nestrčily do úst.  
Možná chcete ochutnat tohle a támhleto, ale 
rozhodně by jste se nedotkli tohohle a támhle toho, 
nebo se zastavíte na prvním stánku s pizzou nebo 
kebabem a spapkáte oblíbené jídlo po cestě do školy 
nebo do práce, třeba se zastavíte pro bagetu a kávu 
ve vedlejší jídelně, nebo obětujete polovinu své 
přestávky aby jste dostali na talíři oběd v restauraci 
naproti, nebo pozvete pár přátel do hospody na pivo 
a k tomu si dáte i nějaké to jídlo ze zdejší kuchyně. 

Ale na co máme chuť nejčastěji? Samozřejmě to má 
každý jinak, někdo dává přednost rychlovkám jako 
jsou hranolky se smaženým sýrem, nebo řízkem a 
někdo si rád počká na guláš se šesti nebo svíčkovou 
na smetaně. Svádí nás lahodná vůně hotového 
koláče a čerstvě dodělaného kebabu z vedlejší ulice, 
nebo nám naše peněženky dovolí jen rohlík s 
máslem. Ale na jídla, která letí jako nejoblíbenější 
po celém světě se vyplatí si počkat, nebo našetřit. 
Nejoblíbenější jídla nemůžeme posuzovat podle 
jedince, jelikož každému chutná něco jiného a právě 
proto je na prvním místě v těch nejoblíbenějších 
jídlech pizza. Nejen že se dokáže celá pokrýt sýrem, 
nebo jen rajčatovou omáčkou, mozzarellou a 

několika plátky šunky nebo salámu, ale umí se pokrýt i lahodnými žampiony, oblíbenou 
zeleninou, nebo dokonce i kuřecím masem a když na to přijde tak i ovocem, třeba takový 
ananas na pizze umí i rozvracet svět na dva tábory. Je mnoho druhů pizzy a je těžké si 
vybrat když nevidíte obrázek nebo necítíte vůni. Ale i přes to je řazena jako nejoblíbenější 
jídlo na světě. Hned pod ní jsou řazeny Boloňské špagety. Ano špagety, levné, dobré a často 
vyhledávané, doma je vaří skoro každý ať už dětem, nebo dospělým.  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Všichni máme rádi jídlo, kdo by 
taky neměl, když je to jedna z 

velmi důležitých součástí naše-
ho každodenního života, stejně 

jako pití. 
A o tom má rubrika nyní bude, 

jídlo a pití, protože i když jsme 
pořádně najezení, dostaneme 

touhu po něčem, čím to dobré 
jídlo zapít. 

A proto se moje rubrika bude 
ubírat tímto směrem, nejen pro-

tože i já jsem milovníkem jídla 
dobrého pití, ale i proto že jídlo 

není jen normální lidskou 
potřebou, ale i přežitkem, který 

si umíme náležitě vychutnat.  
 
-Nikol Jacáková 



Stejně jako pizza se dají i špagety podávat na několik způsobů, nejen že je můžeme podávat 
s houbami, zeleninou, masem, ale i bez nich. Můžeme je dělat s kuřecím masem, ale i s 
mletým a s hovězím, nebo vepřovým. Nejenže jsou ohebné, ale i dobré. 

Jako třetím nejoblíbenějším jídlem je Hamburger, jistě, všichni jsme ho alespoň jednou v 
životě měli, tedy pokud nejste zarytý vegetarián, nebo jste od narození nebyly ve fastfoodu.  
Burger, stejně jako pizza i špagty, se dá podávat v podstatě se vším. Houby, zelenina, 
odlišné druhy masa, ale i dvě poloviny housky mezi kterými se zbylé přísady podávají se 
mohou druhem, vzhledem i vůní lišit.  
Není se čemu divit že burgery milujeme, když je můžeme jíst v tolika rozdílných možnos-
tech a také je můžeme jíst všude, tím myslím samozřejmě když na to máme čas a nebo když 
se v naší peněžence objeví nějaká ta padesátikoruna navíc. 

Je tudíž velmi jednoduché se najíst a zároveň do sebe dostat i nějaké ty škodliviny, ale co 
takhle se pustit do těch nejzazších končin a podívat se, co se kde podává, protože tahle jídla 
vás s největší pravděpodobností znechutí, no a jestli ne, potom se nedá čemu divit, když vás 
v příštích několika dnech uvidíme s nějakým velmi odpudivě vypadajícím, nevalně vonícím 
labužnickým tajemstvím. 

 

Třeba s takovým kachním embryem,  
takzvaným Barutem. Je to jihoasijská 
pochutina, jedná se v podstatě o kachní vejce, 
které se devět dní po nakladení vezme, zjistí 
se jestli je v něm už zárodek a jestli ano, 
tak se povaři ve vodě a lžící se 
vyloupne vnitřek, při papání vás 
nemá překvapit nějaký ten pařátek 
nebo zobáček, protože co je 
chutnější než zárodek kachny a 
pár pařátků se zobáčkem?  
 
Ale ani zdaleka se nevyrovná 
lahodnému živému sýru” kdy se 
ovčí sýr nechá zrát tak dlouho, 
dokud se v něm nevyvinou larvy 
jejichž výkaly poté pomáhají se 
zráním, takže si dávejte při 
papání této pochutiny pozor 
jestli se vám náhodou v ústech 
nepřevaluje nějaký ten červík. 
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No a jestli chcete ještě něco “živějšího” potom vám určitě po chuti padnou i Sannakji, 
kroutící se chobotničky které se podávají jen živé, nejlépe ještě se kroutící na talíři, no a aby 
toho života nebylo málo, dávejte si pozor, protože tyto chobotničky se vám svými přísavkmi 
mohou zachytit v krku a to by bylo opravdu nepříjemné, no co kdyby jste nám v průběhu 
hodování zemřeli kvůli kroutící se chobotničce? 

A jestli chcete takovou chobotničku zapít něčím výživným, lahodným a hlavně “dobrým” 
tak co třeba takové Hadí víno? Příprava je vcelku jednoduchá, stačí do rýžového vína 
naložit hada a nechat ho tam jak se říká uležet a uzrát?  
Nebo proč to nezapít třeba takovým vínem z myších mláďat nebo včeliček.  
Myšičky jsou ještě za slepa utopeny v rýžovém víně a nechávají se rok uležet, to samé se 
včeličkami, ke kterým se někdy přidává i kousek z hnízda.  
No a když se potom večer vydáte do baru a chcete se seznámit s koktejly, co takhle si dát 
něco ostřejšího a co je lepší než taková Žhavá mexická D*vka? Tento lahodný koktejl se 
dělá tak že do “tradiční” tequily přidáte tabasco a šťávku z plechovky tuňáka, vedle toho si 
každý umí představit sklenku tequily o samotě, i když po vypití takového dryáku si 
nemůžete být jisti, jestli nevyvrhnete zbytek svého žaludku.  
A protože ústy to jde, tak si rovnou dáme i něco, co prožene i vaše střeva to umí takový 
koktejl s názvem Koňské sperma, jistě, název odpudivý, není se čemu divit, když koktejl, 
který se za ním skrývá, se skládá z piva a mléka. Přešla vás chuť? Nepřekvapuje to snad 
nikoho, kdo to četl. 

Vskutku takové pochutiny by možná mnoho z nás nestrčilo do úst ani za milion, ale co, 
když lidem chutná, tak jim chutná a nezáleží na vůni a prapodivných praktikách výroby, do-
bré jídlo je totiž dobré pro každého jinak. 
 
Zdroje: http://magazinocestovani.cz/10-nejoblibenejsich-jidel-sveta/  
http://extrastory.cz/nejsilenejsi-napoje-sveta-ktere-maji-jine-grady.html  
http://tn.nova.cz/clanek/red/drsny-svet/nejhnusnejsi-koktejly-na-svete.html  
https://www.radynacestu.cz/magazin/nejhorsi-jidla-na-svete/ 
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CESTOVÁNÍ
Dobytčí rokle 

Malá soutěska na jihovýchodním svahu Svorové hory. Na tomto místě by 
hledali inspiraci romantičtí spisovatelé, neboť místo je nejen okouzlující ale 
i záhadné. Je méně známé a hůře přístupné ale jako odměna tu na Vás čeká 
jeden z nejkrásnějších vodopádů v Krkonoších.  

Huťský potok 

U vodopádů ještě zůstaneme. Tak velké jako na řece Niagara zde nena-
jdeme, stejně tak nepotkáme téměř ani živáčka, až se je pokusíme najít nad 
řekou Rokytnicí. Dvacetimetrový vodopád je pojmenovaný po první 
sklářské huti, později se v těchto místech pod vedením Albrechta z Valdšte-
jna těžila měď nebo stříbro. Po jeho smrti těžební činnost zanikla a dodnes 
tam žádná neprobíhá. Je to tedy místo, které znovu objevilo krásu přírody. 
Dříve bylo vyhledávaným turistickým cílem, dnes o něm ví jen málokdo.  

Slezská stezka 

Téměř zapomenuta, v minulosti ale byla neméně významná jako dnes dál-
nice D1. Pronikali po ní do Krkonoš první kolonizátoři, kteří se okolo začali 
usazovat. Spojovala tehdy Česko s dnešním Polskem. Víme, že to byla stez-
ka obchodní. Díky ní do Krkonoš pronikala řemesla, ale později i turisti, 
kteří na ní dnes už zapomněli. V okolí můžeme zahlédnout divokou přírodu 
Krkonoš. Krkonoše samotné jsou protkané pavučinou starých stezek, které 
stojí za povšimnutí, hlavně na starých mapách, kde jsou vyznačeny. 

Zelená stezka  
Pokud hledáte přírodu, která je blízko města ale nepotkáte v ní téměř žádné 
lidi, tak je to s jistotou Zelená stezka, která vede do Pece nad Sněžkou. Je 
téměř zaniklá ale zachovalá a pomalu znovu objevovaná turisty i místními. 
V létě si vychutnáte tiché šumění bystřin a potoků, v zimě zde uvidíte kouzelnou zasněženou krajinu, 
kam můžete na své toulky vytáhnout i běžky a zároveň si užít klid, který místní příroda nabízí. Kromě 
přírodních krás, zde najdete dvě staré horské boudy, které vás v "pusté" přírodě příjemně zaskočí. Je 
zde restaurace a hotel 

  V minulém článku této 

rubriky jsme si ukázali 

několik méně známých 
nádherných míst na Šu-

mavě. Dnes vám před-
stavím několik méně 

frekventovaných míst v 
Krkonoších a okolí, kde 

si odpočinete od lidí a 
nasajete novou energii z 
neposkvrněné přírody. 

Povíme si něco o 
vodopádech ale i o 

stezkách v lesích a na 
horách.  

Už jste si odpočinuli v 
přírodě Šumavy anebo 

to máte blíže do 
Krkonoš? 

Miloslava Kasalová
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DIOR 
Společnost založená v roce 1946 v Paříži. Zakladatelem 
značky je Christian Dior, který byl módním návrhářem. 
Do srdcí všech lidí se zapsal svou výjimečností, citem 
pro módu a také vůněmi. Jako první uvedl na trh unisex 
voňavku s názvem Eau de Cologne Fraiche. Od té doby 
se toho ale hodně změnilo. Dior se jako firma rozrůstá 
každým dnem. Dceřinou společností je například 
LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton. Je majitelem 
více než šedesáti obchodních značek luxusního zboží. 
Jako jeden z nejznámějších produktů bych jmenovala 
vůni Diorissiomo která se vyrábí už několik desítek let. 
Během let se sice trochu upravila receptura nebo se 
trochu pozměnil obal, základ ale zůstal stejný. Na in-
ternetu se dá vůně sehnat kolem dvou tisíc korun 
českých. Pokud budete mít ale štěstí a chytnete nějakou 
slevu dá se sehnat i levněji.  
GUCCI  
Italská oděvní společnost. Nejčastěji vyrábí kožené 
oblečení. Založil ji Guccio Gucci v roce 1921. Předtím 
se převážně věnoval výrobě vybavení pro koně. Značka 
byla založena ve městě Florencie. Vlastníkem značky 
se stala francouzská společnost Kering. Pro značku 
Gucci jsou typické jejich kožené pásky, boty a hlavně 
kabelky. Kabelky se často vyrábějí jako psaníčka nebo 
kabelky na ramena. Největší úspěch slaví kabelka Guc-
ci Marmont. Je vyráběna v několika variantách a 
barevných kombinacích. Záleží tedy jen na vašem 
vkusu, jakou kabelku si vyberete. Prodává se i varianta 

Gucci Marmont Velvet, která působí ještě více luxusněji. 
Za tu si ale také připlatíte. Cena se pohybuje kolem 25 000 korun. Pokud vám nevadí 
bazarové zboží dá se sehnat i kolem tří tisíc korun.  
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V dnešním článku se budu 
zabývat značkami které se 
nebojí ukázat, že cílí na zá-

možnější jedince nebo 
skupiny. Uznejme, asi nikdo z 
nás si z naší výplaty nepůjde 
koupit Dior kabelku, když se 

její cena pohybuje kolem 
čtyřiceti tisíc korun za kus. 

Denně se na Instagramu vys-
tavují fotky, na kterých nesmí 

chybět tzv. ukázka luxusu. 
Mnohdy se ale za fotkou 

skrývá krutá realita. Mladé 
holky se zadlužují jen proto 
aby si mohly podobnou ka-

belku koupit a získat tak hod-
ně srdíček na sociálních 

sítích. Otázkou zůstává, zda je 
to pouze jejich hloupost nebo 
jen nátlak dnešní uspěchané 
společnosti. My si ale dnes 
budeme povídat o kouscích 

které danou značku vystihují a 
jestli existují varianty, jak si v 

budoucnu takové kousky 
pořídit bez toho, aniž bychom 

si na ně museli půjčovat 
peníze.  

MÓDA MĚNÍ  
SOUČASNOST



PRADA  
Italský módní obchod. Značka byla založena v roce 1913 Mariem a Martinem Prada. 
Ze začátku prodával italský butik pouze luxusní kožené oblečení. V roce 1978 
zdědila firmu zakladatelova vnučka Miuccia Prada, která upadající podnik proslavila 
a uvedla ve všeobecnou známost. V současnosti je Prada považována za jednu z 
nejvlivnějších společností v módním průmyslu. Vlastní přes 200 obchodů v 65 
zemích světa. Mezi jejich nejznámější produkty patří kabelky a sluneční brýle. 
Prodávají se i méně známé voňavky nebo boty. Kabelka se dá sehnat kolem třiceti 
tisíc a brýle zhruba pět tisíc korun. No nebudeme si nic nalhávat žádná levná 
záležitost to není. 

To je jen pár luxusních značek, které stojí za zmínku. Pokud budete mít chuť a čas 
určitě se podívejte na různé dokumenty o módních návrhářích které tyto značky 
založili, protože příběhy, které se za nimi skrývají, bývají mnohdy hodně zajímavé a 
za slávou a úspěchem se skrývá trnitá cesta která ale společnosti a firmy posouvá dál 
a zaručuje jim doživotní zisky. 
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    PŘÍBĚH DAVIDA 
REIMARA 

Příběh Davida Reimera je jeden z nejsmutnějších. David se narodil Janet a Ronaldovi 
Reimerovým 22. srpna 1965. Od svého narození byl vychováván jako dívka a hlavně proto 
se později účastnil terapeutických sezení. Celý tento příběh se však na světlo světa dostal až 
v roce 1997, kdy sexuolog Milton Dia-
mond přesvědčil Davida, aby celému 
světu řekl svůj příběh. Doufal, že 
tím odradí další lékaře, aby nedělali 
totéž i na jiných dětech. Stal se součástí 
experimentu, který měl prokázat, že 
pohlavní identi- ta se dá naučit, ale jeho 
příběh naopak prokazuje opak, že 
pohlavní identi- ta je biologicky dána a 
je neměnná. 

Jako osmiměsíční mají dvojčata Bruce a Brian vinou zúžené předkožky potíže s močením a 
kvůli tomu podstoupí obřízku. Urolog však dělá tragickou chybu. Místo skalpelu použije 
kauterizaci a Brucemu při zákroku nešťastnou náhodou upálí celý penis. Rodiče Janet a Ron 
Raimerovi jsou zoufalí a nedokáží si představit, jak život jejich chlapce bude vypadat. Co 
s tím? Pak Janet náhodou zahlédne v televizi pořad, kde vystupuje sebevědomý 
psycholog John Money (1921–2006). „Dítě je nepopsaný list,“vysvětluje Money, když ho 
navštíví v americkém Baltimoru. „Nejlepším řešením bude změna pohlaví. Vychovat ho jako 
dívku.“ Jejich obavy uklidní lavina odborných znalostí a lékařovo sebevědomí. Ví co dělá. 
Je kapacita. V duchu si mne ruce. Získal úžasný materiál pro svůj výzkum. Protože jde o 
dvojčata, bude mít jedinečnou příležitost ověřit v praxi svou teorii o vlivu výchovy na for-
mování pohlavní identity. Ve věku dvaceti dvou měsíců podstoupil Bruce operaci, během 
níž mu byla odstraněna varlata a vytvořila se mu vulva. Po této operaci byl Bruce přejmen-
ován na "Brendu" a Money mu poskytl psychologické poradenství, které sloužilo hlavně pro 
jeho výzkum. 

V roce 1972, to má Brenda šest let, na základě pozorování i zpráv rodičů Money zveřejní 
zprávu o úspěšné změně chlapce v dívku. Stává se vědeckou senzací. Skutečnost je však 
zcela jiná. „Brenda nebyla jako dívka šťastná. Bez ohledu na to, co jsme pro ni 
dělali,“ vzpomíná matka. „Byla osamělá a všichni se jí vysmívali. Že je jako jeskynní 
žena.“ Chová se spíš jako kluk než holka. Obléká se jak kluk a později se přejídá, aby za-
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„Jmenuju se David. Narodil jsem se 
jako Bruce. A vyrůstal jako Brenda. 
Zavinil to jeden slavnej doktor. Prý 
pro mý dobro. Nikdy jsem však jako 
holka šťastný nebyl. A vlastně ani 

potom. Za chvíli si vpálím kulku do 
hlavy.“



kryla prsa rostoucí po dávkách estrogenu. „Oblékat se jako holka. Chovat se jako holka. 
Nesnáším to!“ vzteká se. Sourozenci začínají odmítat kontroly u Moneyho a tím se ve věku 
třinácti let u Brendy projevují sebevražedné sklony a nakonec se definitivně vzepře. „To si 
raději podříznu krk, než tam znovu vkročit,“ vyhrožuje. Vychází najevo, že je doktor nutil 
hrát různé erotické hry, svlékat se a dokonce je fotografoval. Ačkoli Money tvrdil, že Bruce 
vykazoval jasné ženské chování, podle poznámek jednoho z jeho bývalých studentů, 
rodičům o úspěších tohoto experimentu lhali. Nakonec rodiče boj vzdají a řeknou 
sourozencům pravdu. Bruce tedy nakonec pochopí, proč se od všech tak lišil a začne žít 
jako muž a přejmenuje se na „Davida“. 

David prošel mnoha operacemi, které měly znovu zrekonstruovat jeho penis či odstranit 
ňadra a rozhodl se užívat injekce s testosteronem. 22. září 1990 se David oženil s Jane 
Fontaine a osvojil si její tři děti. Přesto všechno však Money dál publikuje články o his-
torickém úspěchu svého experimentu. To vede Davida k rozhodnutí veřejně vystoupit, uvést 
věci na pravou míru, varovat lékaře a zachránit další děti před podobným osudem. 

Jeho bratr Brian však po takovém dětství a dospívání začal trpět schizofrenií a 1. července 
2002 zemřel na předávkování antidepresivy. Vztahy mezi Davidem a jeho rodinou byly stále 
horší a tak mu jeho žena 2. května 2004 řekla, že se chce rozvést. O dva dny po těchto 
údálostech deprimovaný David spácha sebevraždu. 4. května 2004 se střelil do hlavy 
brokovnicí na parkovišti před obchodem.  

Takto smutně skončil smutný příběh chlapce a 
jeho bratra, kterým jedna zbabraná operace 
v útlém dětství změnila život od základů. Plyne 
z toho také to, že pohlavní identita se nedá 
naučit, je hluboce zakořeněná v mozku a nelze 
ovlivnit. David defacto prožil typický život 
transsexuála, ač jím ve skutečnosti vlastně 
nebyl.  
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 “Jak již název napovídá OCD (v angl. Obsessive-Compulsive Disorder) je poruchou, která 
je známa pro svou potřebu vytváření podivných rituálů, a též se setkáváme s vtíravými 
myšlenkami, které postižená osoba není schopná ovládat a vytěsnit.  
OCD ovšem není pouze o potřebě neustále uklízet, či počítat dlaždice a mít pořádek 
v kancelářských papírech. Pro lidi trpící touto poruchou je to peklo, ze kterého se jen těžko 
dostává, pokud do něj jednou vkročíte. Abych vám tuto poruchu lépe přiblížila, poprosila 
jsem jednu mou „OCD kamarádku“, aby mi o této poruše povyprávěla, která jednou pop-
sala OCD jako „Nemoc, při které je nejhorší, že člověk ztratí soudnost toho, co je v pořádku 
a co už ne.”  

Kdy byly první příznaky OCD? Kdy si myslíš, že byl ten "zlom", kdy se z pár po-

divných zvyků stala nemoc?  
První symptomy lze vystopovat už v dětství, ale určitě se nejednalo o patologický stav – 
navíc děti věci vnímají i prezentují jinak než dospělí. Byly to takové drobnosti – nechuť mít 
špinavé ruce, raději jsem některé věci nejedla, abych neměla ulepené nebo mastné ruce. 
Hodně jsem se bála pavouků, dnes mi to připadá směšné – snažím se bojovat za každého 
živého tvora – ale jako dítě jsem třeba nešla na „suchý záchod“, když jsem věděla, že tam je 
spousta pavouků sekáčů. Někdy jsem nechtěla jít spát, když jsem si představila, že by ně-
jaký pavouk mohl lézt po zdi nade mnou. V dospělosti jsem měla určitě pedantské sklony, 
hodně mne trápilo, když jsem udělala něco, co v mých očích nebylo dokonalé. Po mámině 
smrti jsem měla velký strach být sama v přízemním bytě – strach byl za hranicí zdravého 
úsudku. Nejspíš tehdy začalo vyhýbání se reálným problémům a jejich přetavování do 
jiných činností. Velmi rychle jsem se přestěhovala z bytu, kde mi mámu všechno připomína-
lo a ještě mne děsilo, že živlové z celého okolí vědí, že jsem sama. V té době mi nějaký 
týpek ukradl prádlo z balkonu, rozhodně to nebylo příjemné. Po přestěhování strach spojený 
s bydlením v přízemí zmizel, ale našla jsem si něco dalšího – máma umřela na karcinom va-
ječníků a těsně před smrtí chtěla, abych jí kontrolovala břicho, jestli se jí nádor ještě 
nezvětšil – bylo strašlivé cítit tu tvrdou cizí hmotu v jejím těle. Po přestěhování jsem něko-
likrát denně ohmatávala své vlastní břicho a hledala „bouličky“ - časem to samo odeznělo. 
To proběhlo v mých jednadvaceti. Ve 37 letech jsem prožila svůj první opravdový OCD atak 
– 23. prosince jsem na nákupu v Albertu pomáhala chlapečkovi, který se převrátil s 
vozíkem. Byla jsem na sebe pyšná, že jako jediná jsem mu pomohla, když ho ostatní míjeli. 
Vyprávěla jsem to Janě (mé přítelkyni) a ta řekla – „snad neměl otřes mozku“ - a to byl 
konec. Celé Vánoce jsem přemýšlela o tom, jak jsem to zvorala, že jsem měla říct jeho 
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matce, že dítě upadlo, měla jsem děsivé představy, že díky mému špatnému postupu umře, 
protože ho nikdo neprohlédl. Jana mi sice říkala, že od toho mají děti rodiče, aby je sle-
dovali, a že dítě bylo dost velké, aby sdělilo svůj zážitek, ale nebylo to nic platné. Myšlenky 
vířily hlavou pořád dokola, prohledávala jsem internet, jestli tam nebude zpráva o úmrtí 
chlapce po úrazu, bylo mi hrozně, že nemůžu zjistit, jak to bylo dál. Asi po měsíci to 
odeznělo. V květnu následujícího roku na dovolené s Janou nastalo totální CVAK a pak už 
nebyla cesta zpět. Jely jsme z výletu a na silnici ležela mrtvá kočka. Po návratu do chalupy 
jsem měla šílený pocit, že by se jí třeba ještě dalo pomoci, že byla třeba ještě živá – v té 
době se na stránkách útulku, se kterým dodnes spolupracujeme, objevilo pár článků, jak 
někdo sebral na silnici zvíře, které ještě žilo… Cestou domů na Kladno jsme stavěly u 
každého pytle a spousty opravdu mrtvých zvířat ve škarpě – začalo sedmileté peklo. Strach, 
že něco přehlédnu, že kvůli mé nevšímavosti někdo umře, návraty k lavičkám, kde někdo 
seděl v divnější poloze – co když je mu špatně? Ležící pytle – co když je to umdlený spolu-
občan? Když špatně sáhnu na jogurt, udělám do něj dírku, někdo ho sní a umře. Voda, co 
právě vyteče z mé jarní cibulky, bude smrtelnou nástrahou na podlaze obchodu, někdo uk-
louzne, uhodí se do hlavy a zemře. Jízda autem – naprosté peklo – vracet se dokola na jedno 
místo – co když jsem někoho srazila a hned jsem se nevšimla. Jít s odpadky – zabalím pytel, 
umyji si ruce, zahodím pytel, ale mám ruce od popelnic, musím sáhnout na kliku od vchodu, 
kvůli mně se někdo něčím nakazí a zemře. Pokud bych měla popsat OCD jenom pár slovy, 
byly by to peklo, vyčerpání a neustálý strach. 

Bylo těžké vysvětlit např. tvé partnerce, jak se věci mají? Jaké jsou vlastně reakce okolí, 
když to někde zmíníš? Pokud se to snažíš spíše "ututlat" proč?  
Partnerka Jana téměř okamžitě poznala, že se jedná o OCD, naštěstí jsem na ni dala, ale boj 
s nemocí byl v počátcích marný – špatný výběr terapeuta. Reakce okolí nemohu posoudit, 
protože kromě lékařů, psychoterapeutů, lidí z DS2 (denní stacionář č. 2) a Jany to nikdo 
neví. Dvě kolegyně z bývalé práce ví, že jsem byla v NÚDZ (Národní ústav duševního 
zdraví), ale přesný důvod neznají. Ví to i Janina matka, ale také bez diagnózy OCD.  
Snažím se to spíše ututlat, protože nemám sílu to lidem vysvětlovat do detailu. Z nynějšího 
úhlu pohledu mi samotné připadá někdejší chování směšné a ponižující, ale bohužel v té 
dané situaci špatně řešitelné. Lidé z mého okolí často mluví o bolestech duše s velkým de-
spektem, tak to ani nezkouším sdělit. 
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“It’s like you have two brains - a ra-
tional brain and irrational brain. And 

they’re constantly fighting  
- Emilie Ford



Styděla ses někdy za to, čím si procházíš, a pokud ano, proč? 
Styděla jsem se po celou dobu soužití s OCD. Nenáviděla jsem se za rituály mytí – po odne-
sení sudů s chemikáliemi jsem se v bývalé práci tajně plížila otírat kliky, na které jsem sáh-
la, aby zbytek chemikálií nikoho nepoškodil. Kolegyně nosily chemii bez rukavic, k tomu 
přikusovaly svačinu, ale já měla pocit, že moje chování by mohlo být smrtonosné. Některé 
činnosti jsem nezvládala vůbec, nenápadně jsem je nechávala druhým – oni to udělají dobře 
a nikomu se nic nestane, já bych mohla svým špatným nakládáním s čímkoli někomu 
ublížit. Celý ten koloběh mne ničil, protože kromě neustálých strastiplných myšlenek a 
chování jsem nechávala práci ostatním, i když to byla má zodpovědnost. Na dovolené dělala 
všechno Jana a já se za to nenáviděla. Dříve jsme dělaly věci společně. Navíc si Jany 
maminka všeho všimla – a já si myslela, že jí probíhá hlavou, jak si Jana špatně vybrala, 
protože jsem líná a zneužívající partnerka. Do mého života vstoupila lež – kamuflovat, 
vymýšlet si, abych mohla vykonat rituál. Běžet s rukama namydlenýma až po ramena na 
WC, protože mne někdo vyrušil a já nechci, aby viděl, jak směšně si počínám. Po odchodu 
„vetřelce“ dokončit mytí. Vymýšlím si kličky, lžu všem ve všem, lžu sobě. A protože mi lež 
není vlastní, ještě víc se nenávidím a propadám do depresí 

Jaké situace jsou pro Tebe nejhorší a jaké naopak nejlepší? 
Po dvou měsících v NÚDZ se snažím do všech situací jít po hlavě, pokud možno se ničemu 
nevyhýbat, protože už vím, že vyhýbání se problémům je cesta do pekel. Jakmile uhneš jed-
nou, začíná se to nabalovat. Ale určitě se mi bohužel stává, že bych se některým činnostem 
vyhnula, ale snažím se to neudělat, protože je mi po sedmi letech daleko lépe a ten pocit 
nechci za žádnou cenu ztratit. Takže strach z chemie je pořád trošku na prvním místě, ale 
statečně beru benzín, při viróze jsem si několikrát měřila teplotu rtuťovým teploměrem (rtuť 
je nebezpečná a bála jsem se, že bych mohla teploměr rozbít). Vůbec mi nevadí chození s 
košem (už o tom nepřemýšlím), jízda autem, nakupování. Vše se to po léčení zlepšilo, ale 
pořád na sobě musím pracovat. 

Vím, že u Tebe to je právě nejvíce o vtíravých myšlenkách. Dokázala bys mi to nějak 
přiblížit?  
Dříve jsem to měla tak, že jenom já mám pravdu, že se snažím lidstvo ochránit před vše-
likým nebezpečenstvím a všichni kolem mě jsou hrozně lehkomyslní, hloupí, nedomýšlející 
důsledky svých činů, a já jsem něco jako „anděl strážný“, který jediný ví, co má udělat a ví, 
že to musí udělat, protože ostatní to z nějakého důvodu nedokážou. 

Jaké jsou nejlepší způsoby, jak proti OCD bojovat podle Tebe? 
Navážu na předešlou otázku. Důležité je začít věřit tomu, že ostatní lidé nejsou hloupí, líní, 
liknaví. Dívat se kolem sebe, jak ostatní věci dělají, jak řeší, co řeší, věřit partnerovi, když 
něco udělá, nehádat se s ním, nemyslet si, že věci dělá naschvál, že je „prase“, kterému je 
všechno jedno. Snažím se to tak mít a je mi výrazně lépe. Také je důležité se věcem nevy-
hýbat. Je potřeba pořád dokola jít i do méně „atraktivních“ činností, protože jakmile to 
člověk přestane dělat, problémy se zase začnou kupit. Skvělá je relaxace, hudba (ta mi 
opravdu hodně pomohla), vždycky si najít alespoň chvilku času pro sebe a eliminovat čin-
nosti, které člověk dělá tzv. “na čárku“ (v tomto případě to není vyhýbání se). Komunikovat 
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s partnerem, když se vyskytne problém, probrat ho a nic neskrývat před nejbližším 
člověkem.  

Všímáš si někdy a případně Ti vadí, že i tato nemoc je dosti stigmatizována a dosti 
hloupě pojatá ve většině filmů a seriálech? Nebo to vnímáš jinak?  
V době propuknutí OCD jsem byla alergická na přihlouplé americké seriály, v kterých takto 
nemocný člověk byl vždycky vrah, děj i popis situace byly povrchní, bez znalosti problému. 

Pokud vezmu v úvahu přísloví "vše zlé pro něco dobré", platí to i u OCD? Naučilo, či 
dalo Ti to něco dobrého?  
Ano, paradoxně dalo. V době, kdy bylo OCD na vrcholu, bych si to nikdy nepomyslela, ale 
teď s odstupem musím říct, že mi nemoc v pozitivním smyslu slova, změnila život od zák-
ladu. Poznala jsem bezvadné lidičky – ať už jsou to psychiatři (MUDr. Závěšická a Adam-
cová), psychoterapeuti (Janička) a hlavně milí spolubojovníci z DS2. Bylo mi v NÚDZu 
hrozně fajn, zjistila jsem, že nejsem jediná, kdo má problémy a že jsou na tom ostatní často 
daleko hůř a to mě vrátilo nohama na zem. Už se eliminovalo množství dní, kdy mám pocit, 
že jsem na tom ze všech nejhůř a sebelítost mě spaluje až do morku kostí. Naučila jsem se 
vnímat zase „běžné“, ale o to krásnější věci kolem sebe – zpěv ptáků, vůni lesa, dříve jsem 
byla jako za skleněnou zdí. Naučila jsem se chápat lidi jako nádoby plné bolesti, které ale 
touží po lásce a často jim v jejich žalu není dobře. Závěr: Jsem teď úplně jiný člověk, 
nevím, jestli lepší nebo horší (to musí posoudit ostatní), ale jiný než dříve. 

Vím, že jsi udělala obrovský pokrok ve svém boji s touto nemocí. Myslíš si, že už jsi 
vyléčená, nebojíš se represe?  
Samozřejmě se bojím, že se OCD vrátí v plné síle, ale stále si říkám, že na rozdíl od před-
chozích let mám spoustu možností, jak se s nemocí vypořádat, už na ni nikdy nebudu sama 
a to je hrozně fajn pocit. Mám skvělého psychiatra, znám výborné psychoterapeuty, mám 
tebe a ostatní lidičky z DS2. Mám možnost znovu absolvovat denní stacionář a hlavně mám 
skvělou partnerku, která je mi za všech okolností oporou a já mám pocit, že teď už jsem i já 
oporou pro ni. 
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Stíny šílenství II 
   Na starém pahorku, dál od pověstných, temných uliček Brinswoolu, se rozkládal klášter. 
Majestátní pevnost, dokola ohraničená velikou zdí s pravidelně rozmístěnými výklenky pro 
střelce a masivní dřevěnou branou jíž svíraly ve svých dlaních dvě obrovské sochy. Sochy 
měly podoby mužů, oděných ve skvostných rouchách, hlavy zakryté kápí. Dál, přímo up-
rostřed komplexu, stála katedrála. – velkolepý kolos, jehož slavní mistři, tvořící dílo 
velkoleposti, nebyli nyní již nic, jen prach na zvětralých kostech v dávno ztracených 
hrobech. Ale jejich jména stále znějí ve starých knihách a písních, stále se vypráví o 
hrdinech, stavitelích či vládcích, ač jsou to jen prázdná slova na zetlelých stránkách. 
   V katedrále bylo ticho. Pokročilá hodina předznamenala příchod klidu i do těchto pras-
tarých síní, uctívající staré bohy, starší než nejstarší předivo času. Celý komplex působil do-
jmem tichým a uzavřeným… tedy skoro celý. 
   „Ann?“ hlas byl nepochybně mužský, naléhavý jakoby prosebný.  A ač očekával odpověď, 
ta nepřicházela. 
   „Ann!?“ hlasitější zvolání, stále však tlumeno temnotou majestátních síní. Snad tichá 
bázeň z velkoleposti, snad jen touha nebýt odhalen, nutila hlas nevykřiknout naplno. 
   „Ann? Sakra kde seš?“ 
   „Tady! Neřvi tak nebo zburcuješ celej klášter.“ 
   „Kurva Ann. Myslil sem že tě chytli.“ 
   „Nikdo mě nechyt… a esli si myslíš vopak, tak mě asi moc neznáš.“ 
   „Ech, je tady tma jak v prdeli, jak sem moh vědět že tě nechytli? Kurva někdy mi přijde že 
ti na tom vůbec nezáleží.“ 
   „A ty se divíš? A doprdele proč se tady s tebou furt vybavuju?! To co sme hledali sme ste-
jně nenašli.“ 
   „Jo, Ann musíme zmizet. Za chvíli se rozední a pak tady všude začnou šmírovat černok-
abátníci!“ 
Byl slyšet lehký šelest kroků na kamenné dlažbě. 

* * * 

   Kaloth měl mizernou náladu. Už od doby kdy se odebral do domu zesnulého kupce, aby 
jeho manželce a dětem oznámil tu strašnou novinu, se mu zdálo že se celý svět – a nejspíš i 
sami bohové – spikly proti němu. U rodiny nešťastného zesnulého se mu nedostalo vřelého 
přijetí, možná už proto že novina se v Brinswollu roznesla rychleji než vítr, dující už od 
rána do temných siluet prastarých hradeb, skrývajících maličké město, ztracené před temno-
tou světa tam venku. Nebo je to naopak? Co když tady ty hradby stojej z jinčího důvodu…? 
   Když vyřešil nepříjemnou povinnost, zamířil zpět do tovární čtvrti. Kupec měl v té čtvrti 
rozlehlá skladiště, kde skladoval všelijaké zboží, jež později rozvážel po celém širém světě. 
Ač byl kupec poměrně zámožný a vlastnil značně velkou obchodní flotilu, nehledě na 
obrovské lány pozemků, nevedl si dobře. Jednak za to mohla všeobecná neznalost kupcova 
obchodního zaměření – Bloothwoth kupoval i prodával, ale co, to bylo pro Kalotha velkou 
záhadou. Z manželky ani dvou dcer v tomto ohledu nevytáhl nic. „Manžel nechtěl abychom 
se starali o jeho práci, říkal že to není nic pro ženy.“ Kaloth věděl že paní domu mu lže. 
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Lhala mu přímo do očí, úlisně a vychytrale, ale jaký mohl mít důkaz pro její obvinění. Poc-
it? Asi sotva.  
   Zasranej případ. Že zrovna já musim řešit takový kraviny. V jinejch městech sou akorát 
zloději a vrazi, ale to my nééé, my tady musíme mít kurevskýho ďábla! Cesta ho dovedla 
k veliké budově, stojící u paty hradeb, zastrčenou zrakům všech, kdož by si nedali dost 
práce jí hledat. 
   Oprýskané, skoro černé zdi se černaly ve stínu hradebních zdí a i teď, lehce po poledni 
zde bylo jako těsně před západem slunce. Velké dřevěné dveře se nakláněly na stranu a 
očividně je již dlouho nikdo nepoužíval. Kaloth přešel blíž. Na dveřích vysel obrovský 
řetěz, spoutaný masivním visacím zámkem. Hehe mít tak teď klíč. Nato si seržant odplivl a 
odepnul od pasu těžkou bitevní sekeru. Sakra, tohodle se snad nezbavim. 
   Kaloth se naposledy rozhlédl, zda ho nikdo nesleduje, načež přešel k řetězu a napřáhl se 
k úderu. „Ech bohové, jak todle kurva nenávidim“ Ruka vystřelila k úderu. Ostří dopadlo na 
řetěz. Pak šlehl záblesk, prudký, mířený proud energie vystřelil z ostří sekery a dopadl na 
článek řetězu, který okamžitě zmizel v dešti úlomků. Cesta byla volná. 

* * * 

   Vessen se natáhla po poslední knize pro níž jí poslal její mistr. Objemný svazek napsaný 
geniálním – ač šíleným – mystikem Rabiusem Thallem nesl název „O stvořeních temných, 
prokletých a zvrácených, však do podrobností nejmenších popsaných“ a podrobně popisoval 
všechna stvoření která byla magicky stvořena, či nalezena v jiných světech, tak toužebně 
objevovaných různými mágy, cestovateli mezi světy, kteří se málokdy vraceli ze svých cest 
šťastní ze získaných znalostí. 
   Dívka nikdy netoužila po tom, čemu se věnoval její mistr. Objevovat záhady světa a skrze 
tuto cestu dosáhnout magické dokonalosti jí nikdy nezajímala. Její touhy byly přízemnější – 
léčit zranění byla její touha, chránit nevinné její cíl. Mistr jí však tyto touhy komentoval jen 
protáčením očí, párkrát i surovými výprasky – to když se v noci vyplížila z věže a chudým 
léčila zranění, zašívala rány či řezala shnilé údy.  
   Nikdy se neměla stát mágem, nikdy. Ale co na tom záleželo, její rodiče jí jako malou pro-
daly tomu muži, za pár grošů jí vehnaly do náruče blázna posedlého magií a věřícího že ona 
– prostá dívka, snad jen chytřejší, na poměry odkud pocházela – ho může nahradit. Časem si 
zvykla, zvykla si na dny zabořené v knihách a noci probrečené ve svém pokojíku. Zvykla si 
každý den hledět z okna a sledovat ulice Brinswollu. Když byla malá, vídala na ulicích děti, 
smály se a hrály si, bláznivé hry kterým nerozuměla, ale které toužila hrát. Když zestárla, 
dívala se na mladíky a dívky, užívající si mládí. Dívala se na jejich první polibky a první 
lásky, jež vždy viděla jen v knihách – dárcích, které jí občas věnoval její mistr. A teď, ve 
svých jednadvaceti vídala muže a ženy, vychovávajíce své děti a celý cyklus se opakoval. 
Nikdy to Alronovi neodpustila, nikdy nezapomněla… a to co mu přísahala se blížilo 
každým dnem, jenž trávila v té prokleté věži. 
   Uslyšela zvonek. Uvědomila si že v knihovně strávila více času než směla. Rychle pos-
bírala knihy, pod jejichž tíhou se lehce prohnula a zamířila po masivních kamenných 
schodech dolů do sklepení. 
   Prošla řadou chodeb, z nichž většina působila zašle a nepoužívaně, ač Vessen věděla že 
jejich účel je jasně daný, ač utajený i jí samotné. Došla až k velkým dubovým dveřím po-
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bitých železným kováním a pokreslených řadou runových symbolů. Ochrana, nebo 
prokletí? Tato myšlenka dívce vytanula kdykoli se k těmto dveřím přiblížila.  
   Věděla, že Alron má krom běžných zálib, hodných každého mága, také jisté zakázané 
záliby, které obratně skrýval před světem, dříve i před ní. To se však po nějaké době změnilo 
a Vessen se od jisté chvíle účastnila všech Alronových zvrácených pokusů a zkoušek. Teď 
po řadě let jí to tolik nepřišlo, avšak dříve… 
   Vzala za kliku a vstoupila dovnitř. Místnost byla osmiúhelníková, ve středu byl jasně 
vyvedený kruh z rudého mramoru a na něm kostním práškem vysypaný pentagram. Ten 
v každém vrcholu svíral jednu černou, vysokou svíci, která planula oslnivým jasem. Up-
rostřed pentagramu stál velký mramorový stůl, více podobný obětnímu stolu než stolu 
běžnému. U něj stál Alron, oděný v černé róbě, ochranné amulety zavěšené na krku. Skláněl 
se nad něčím zabaleným v plátně a ačkoli zde bylo chladno a smrad hniloby tady byl cítit 
všude, Vessen neunikl onen mrtvolný zápach linoucí se zpod pokrývky. Takže je to pravda… 
Bloothwoth.. 
   Mistr si odkašlal. Vessen přesně věděla co ten pokyn znamená a urychleně přiskočila 
k jednomu z mohutných dřevěných stolů, stojících u stěn místnosti, na nichž bylo krom 
různých lahviček, baněk a zkumavek s rozličnými tekutinami a barvami, také množství 
chirurgických a mučících nástrojů a vskutku zajímavé láhve velikosti dospělého člověka, 
naplněné lihem, v nichž plavali jednotlivé orgány i celé kusy těl, ať už lidských, či nelid-
ských tvorů. Na stůl položila objemné knihy a jednu z nich přinesla Alronovi. 
   „Nuže děvče, začneme. Ale… co to vidím. Ty nejsi ustrojená! Nemusím ti snad vysvětlo-
vat důležitost našeho konání!“ 
   „Ne mistře, já… omlouvám se.“ Hlas se Vessen zajíkal, i po tolika letech se toho muže 
stále bála. 
   „Dobrá, pro tentokrát ti promijím, neboť tato činnost děsí i mě. Jdi se připravit a až budeš 
hotová, sejdeš za mnou dolů.“ Alron blahosklonně pokynul rukou a nechal Vessen odejít. Ta 
urychleně vyběhla ze dveří a v mysli jí vířila jediná myšlenka… Skutečně se usmál? 

* * * 

   Mdlé světlo se odráželo od temných, ztichlých stěn katedrály, kudy se kradly dva stíny, 
zločinci stižení temnotou světa, sužováni jediným zákonem, jehož si cení snad každý, kdož 
někdy svíral v rukou dýku a plnil si břicho zakázaným ovocem. Zlo neexistuje, dobrý je ten 
kdo přežije noc v teple a s plným žaludkem. Slova, jež Ann vštěpoval už její otec. Nebyla to 
žádná objevná pravda, nepřinášela odpověď na mnoho otázek s nimiž si své hlavy lámaly 
moudří tohoto světa. Byla to pravda jednoduchá, prostá, spíše ospravedlňovala zločiny, jež 
lidé dělali. Ale proč je dělají? Aby přežily! Mezi tím není nic, prostě buď přežiješ, nebo 
chcípneš. Pff a teď sem tady. Nechala sem se umluvit tím bláznem a teď nás chytnou a 
ukřižujou.  
   Ann otočila hlavu a podívala se na mladíka plížícího se vedle ní. Mohla by tvrdit, že je to 
jen její kamarád, muž se kterým jí neváže nic, jen pouto společně stráveného dětství a dět-
ských zločinů, jež společně vykonaly. Mohla by tvrdit, že je jí přinejmenším ukradené, co se 
s ním stane a kdyby je přece jen chytili, klidně by ho nechala napospas, jen aby si zachránila 
kůži. Mohla by tvrdit to a ještě víc, ale… moc dobře věděla že to všechno by byla lež. 
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   Byla to od ní slabost, věděla že věci které dělá mohou ohrozit nejen ji, ale i všechny na 
kterých jí záleží. Co na tom ale záleží? Mládí je známo svým vlastním, děsivým šílenstvím, 
jež se nezastaví ani před vraždou, stojí-li v cestě něčemu tak překrásnému jako je láska. Ale 
láska nakonec skončí, zmizí a člověka pak dožene ona tíha zla, jež vykonal ve jménu ztra-
ceného citu. Takový je život, taková je Ann. Není třeba nad tím přemýšlet, je třeba milovat. 
   Plížili se dál, procházeli tichými, neobyčejně prázdnými chodbami a místnostmi doufaje 
že nenajdou to čeho se nejvíce bojí… mnichy. 
   „Psst.“ Robin ztuhnul v půlce pohybu, jednou rukou nataženou k ústům, druhou položil 
ochranářsky před Ann. Ta také ztuhla. Věděla že věřit Robinovu sluchu jí už mnohokrát 
zachránilo život. 
   „Co se děje?“ 
   „Něco… něco jsem zaslech.“ Robinův hlas byl naléhavý, oči vytřeštěné. Ať zaslechl 
cokoli, bál se. 
   „Co, co jsi slyšel?“ Mladík, stále zatuhlý uprostřed pohybu nevydal ani hlásku, jen 
dokořán vytřeštěné oči prozrazovali jeho pocity – pocity, které nemohly být vyvolány 
obyčejným zašelestěním větru kdesi v útrobách chrámu. „Kurva Robine!! Cos slyšel?“ 
   „As… asi nic. Musíme pryč.“ 
   „Jo, to kurva musíme a… hej kam to sakra deš? Východ je tamtudy!“ Robin jakoby jí 
přestal poslouchat. Jakoby přestal poslouchat cokoli, vydal se přímo do katedrály odkud se - 
teď již i Ann zaslechla to co Robin – ozýval nelidský řev a rytmické skandování. 
A křik nepatřil člověku…  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