
23. prosince 2016 3Jindřichohradecko

DOKONČENÍ ZE STR. 1

Stejně smýšlejících lidí je možná
víc, než si myslíme. Ukázaly to vý-
sledky Národní potravinové sbírky,
která se konala minulý měsíc
v jindřichohradeckém Kauflandu.
Hodně mě to potěšilo. Sbírka se totiž ko-
nala ještě předtím, než začal advent.
Byla to obyčejná sobota 12. listopadu.
Během jediného dne lidé darovali 1150
kilo potravin pro nasycení lidí, kterým
hrozí hlad. Mnozí už o sbírce věděli pře-
dem a přiváželi potraviny z domova.

Proč jste se rozhodla pomáhat se
sbírkou v roli koordinátorky?
Chtěla jsem pomoci těm, kteří i mně po-
mohli. Ale to je delší příběh, který začí-
ná v mém dětství. Moje maminka trpěla
paranoidní schizofrenií. Nikdy jsme ji
nedali do ústavu, protože jsme věděli,
jak to tehdy chodilo v psychiatrických
léčebnách. Po celý její život jsme jí po-
máhali, tehdy jsme bydleli ve Vnorovi-
cích. Poznala jsem, že běžná společnost
se často z neznalosti chová ke schizofre-
nikům netolerantně. Mohou prožívat ži-
vot plnohodnotně a být prospěšní, jen
potřebují někoho, kdo je správně nasmě-
ruje a poradí, jak si mají utvořit náhled
na svou diagnózu. Před 12 lety jsem si v
blízkém Slavětíně u Písečné pronajala
objekt bývalé vojenské roty a postupně
jsem ho koupila. Léta jsem v něm pořá-
dala kulturní akce, ale pak se naše téma-
ta vyprázdnila a chtěla jsem vytvořit
něco jiného. V té době jsem měla mož-
nost podívat se do chráněných dílen jed-
né brněnské sociální společnosti, kde
rozvíjeli svoje dovednosti i schizofreni-
ci. Uvědomila jsem si, že mám s péčí o
takové osoby praktické zkušenosti a že
bych je měla věnovat těm, kteří to potře-
bují.

Takhle tedy vznikla Terapeutická ko-
munita Slavětín, o které se píše na
webových stránkách občanského
sdružení Kolumbus?
Ano, vznikla spontánně před třemi lety.
Věděla jsem, že jsem našla cestu, kte-
rou chci v životě jít. Vytvořila jsem

v našem objektu komunitu pro duševně
nemocné, mezi nimiž převažují lidé se
schizofrenií. Samozřejmě spolupracuje-
me s komunitním lékařem. Celý projekt
je nevýdělečný, já osobně mám jiné za-
městnání. Naši klienti si přispívají na
jídlo, které vaříme společně, ale jejich
důchody jsou velmi nízké. Občas se stá-
valo, že jsme přemýšleli, za co nakoupit
potraviny. Napadlo mě uspořádat sbír-
ku. Ten nápad jsem ale hned zavrhla,
protože jsem si nedokázala představit,
jak by někde stáli a říkali si o jídlo. Pak
jsem se dozvěděla, že pro tyhle účely v
naší republice existuje Federace potravi-
nových bank. Letos v září otevřeli kraj-
skou pobočku v Českých Budějovicích.
Poprosila jsem je, jestli by nám pomoh-
li a oni ochotně vyhověli. Zároveň jsem
se dozvěděla, že se v listopadu bude ko-
nat 4. národní potravinová sbírka. Spo-
lu s potravinovými bankami ji pořádá
organizace Byznys pro společnost ve
spolupráci s Armádou spásy. Projekt za-
štiťuje ministr zemědělství. Domluvili
konání sbírky v jindřichohradeckém
Kauflandu a já se hned přihlásila, že po-
můžu jako koordinátorka.

Jedním z úkolů koordinátora je se-
hnat dobrovolníky. Bylo to snadné?
Každý, koho jsem oslovila, odpověděl,
že nemůže. Nakonec pomohli moji pří-

buzní a hlavně se zapojili naši klienti.
Měli radost, že jsou prospěšní. Lidé, kte-
ří přispívali do sbírky, netušili, že jim in-
formace poskytují schizofrenici.

Zažila jste i dojemné příběhy?
Přispívali také lidé, kteří mají sami hlu-
boko do kapsy. Koupili třeba kilo mou-
ky a omlouvali se, že dávají málo. Ujisti-
li jsme je, že právě mouka od nich může
nejvíc prospět mamince samoživitelce,
která se ocitla ve svízelné situaci. Nebo

se stalo, že nám paní přivezla vrchovatý
vozík potravin, na nic se neptala, jen
skromně řekla: Tady to máte, a odešla.
Největší překvapení nás čekalo, když
jsme v noci odváželi potraviny
k roztřídění. U Nové Bystřice nás zasta-
vili policisté, a jakmile zjistili, že jsme
pořádali potravinovou sbírku, poděko-
vali nám za ni. Zažili jsme ten den
spoustu milých věcí, ale nikdo nám za
naši práci nepoděkoval. Až večer tihle
policisté.

Budete se podílet na potravinové
sbírce i příští rok?
Ráda, zvlášť když jsem se přesvědčila,
kolik lidí je ochotných pomáhat. Přála
bych si, aby se k nám přidali také ti, kte-
ří zatím dělají dobré skutky jen na povel
o Vánocích. I drobná pomoc ve správný
čas může mít pro druhého veliký vý-
znam.
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Radana Kobylková vede ve Slavětíně u Písečné terapeutickou komunitu ur-
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„Chtěla jsem pomoci
těm, co pomohli mně“


