
Zpětné nahlédnutí na Dny pro duševní zdraví…. 

Ve dnech 9.-11.září u „nás“ – zde v areálu PN Kosmonosy -  proběhly Dny pro duševní zdraví, kterých 

se aktivně,  svojí pomocí, zúčastnili i pacienti oddělení K20. Ne všichni, samozřejmě… 

Nás, příznivců spolupráce s týmem, nebylo ani málo, ani moc, ale všichni jsme si „brigádničení“ užili. 

Nemluvě o dobrém pocitu a užitečnosti. 

Od prvního dne, kdy od rána pršelo, jsme všichni dobré náladě doufali, že nám počasí nezkazí to, nač 

se urputně všichni připravovali. I přes menší zmatky se však vše vydařilo  a my se mohli jako hosté 

účastnit připravených aktivit. 

Mnozí z nás, „na uklidněnou“, navštívili relaxaci v knihovně, kterou vedla (BÁJEČNĚ) sestřička Lenka 

Fousková. „Tak úžasnou autogenní relaxaci, jakou jsem zažila právě s touto sestrou, bych přála zažít 

každému, kdo hledá způsob, jak úplně příjemně vypnout.“  Za tuto aktivitu, kterou (jako všechny) 

mohl navštívit každý, dáváme „LIKE“ ☺ a plný počet bodů! Stejně tak, naplno, s největším počtem 

bodů, hodnotíme úterní večerní představení divadelního spolku BAZILIŠEK -  Prodaná nevěsta. Na 

toto představení nemůže zapomenout ani sklerotik ☺ V tento den mohli návštěvníci, i my – pacienti,  

navštívit animoterapii, což je terapie se zvířaty. Také jsme mohli shlédnout ukázku práce policejního 

psa a „psí šou“…Vše, ač počasí nepřálo, mělo úspěch. Aby také ne,  je to kus práce s němými miláčky 

☺ 

Ve středu, opět v deštivém ránu, začal na našem oddělení K20 probíhat  Den otevřených dveří. 

Z tohoto důvodu část pacientů odjela na výlet do ZOO Liberec, někteří jeli domů a my čtyři – to 

znamená „zdravé jádro“ (Mikuláš, Natálka, Lucka a Marcelka)-jsme zůstali zde – OPOROU TÝMU ☺ 

Mikuláš ve stánku hlídal, ochutnával a doplňoval výborné koláče a jednohubky z kuchyně našich 

sestřiček. Natálka lákala návštěvníky na umění do terapeutické dílny K20 a já s Marcelkou jsme 

obratně a společensky prodávaly pacienty vyrobenou keramiku, svíčky a šperky. Taktéž jako Mikuláš 

jsme měly výbornou pozici – byly jsme pod střechou stanu, hned vedle stánku s dobrotami. Občas 

jsme zaskočily fandit a ochutnávat čerstvý a s láskou v peci pečený domácí chleba s bylinkovým 

máslem, dle receptu a  sil naší „vysmáté“ terapeutky Moniky. Po poledni, kdy jsme se s Marcelkou po 

několikáté poradovaly, že nejsme na výletě, vylezlo sluníčko, které nám přivedlo ještě o pár 

návštěvníků víc. Tímto pohledem „stánkařů“ končíme středu a hup! , máme tu čtvrtek… 

Odpoledne jsme si mohli vyzkoušet hipoterapii (práci s koňmi), která je námi, co ji známe, velmi 

oblíbená. I návštěvníky viditelně zaujala. U koní bylo stále plno, a to já naprosto chápu a všem 

„našim“ koníčkům tímto speciálně děkuji :-* Proběhly také rockové koncerty, které stály za shlédnutí 

a poslech. Jen škoda, že přišlo málo pacientů – snad je tím, že připravených aktivit bylo vážně hodně 

na výběr. 

Možností, jak veřejnosti ukázat, jak zde pacienti využívají svůj čas,  jak a kde a čím se léčí a jaké zde 

mají léčebné terapie, bylo dosti na výběr. Na každém oddělení byla „ otevřená vrátka“ i s odborným 

výkladem.  

Závěrem bychom chtěly poděkovat a říct, že se nám Dny pro duševní zdraví líbily jako pacientům i 

očima hostů, a skládáme poklonu všemu personálu, jak se s touto náročnou akcí popral. 

    Lucka a Marcelka 


