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20
Deník V. kolony

Na narozeninovém dortu září 20 svíček
V roce 2019 oslavujeme 20 let fungování kolony

Kolona zrozena
v roce 1999
Petr Novák se stejně jako
V. kolona narodil v říjnu 1999,
ale zatímco Petr Novák stále studuje a zatím nedosáhl
velkého věhlasu, Kolona je
vyhlášená bohnická kavárna. Kolona se zrodila jako
Čajovna a divadelní klub
pod ochranou Green Doors.
Zpočátku Kolona přes den
fungovala „v terapeutic kém režimu“ a po 18. hodině
nastupovali „civilní zaměstnanci“. Již od začátku se
v klubu konaly kulturní akce.

→

Čajovna a divadelní klub
V. kolona v Divadle Za plotem,
které je v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, by měly
být pro duševně nemocné pacienty branou do normálního
života.

— Zdroj: Mladá Fronta DNES
9. 10. 1999

Předpověď
počasí:
Jestliže převáží počet lidí
s deštníky nad počtem lidí
bez deštníku, pršet nebude!

Horoskopy:
Vodnář

Jestliže Vodnář na Den
duševního zdraví navštíví
V. kolonu, bude mít druhý
den bezbolestné probuzení.
Jestliže navštíví Café Na půl
cesty, probudí se druhý den
s mírnou kocovinou.

Oznámení:
Kdokoliv, kdo nechal v V. koloně kabelku, která obsahuje
následující:
peněženku, mobil, kapesníky, vlhčené ubrousky, knihu
Atlas rostlin, figurku dinosaura, pytlík strouhaného
kokosu, krabičku na půl
rozdrcených sušenek, nakládané okurky, ať se obrátí na
bar.
Osobní tip redaktorky:
majitelka kabelky bude pravděpodobně matka tříletého
dítěte, či botanik se slabostí
na sladké.
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Pojednání
o svobodě
Od dob Pinelových, který
osvobodil blázny z řetězů, se
v civilizovaném světě rozvíjí
humanistické úsilí o další
osvobození lidí se závažným
duševním onemocněním.

Otevření kavárny
neuniklo ani Blesku

↑

Bohnice (agš) - Divadelní
klub a čajovna byly včera otevřeny v areálu psychiatrické
léčebny v místech, kde již
několik let funguje Divadlo
Za plotem. Projekt sdružení
Green Doors, které se netradičním způsobem stará
o sociálně pracovní rehabilitaci psychicky nemocných,
se jmenuje V. kolona a měl
by sloužit pro nemocné

jako jakási brána do života normálních lidí, kteří zde
naopak mohou pochopit, že
k »bláznům« z Bohnic máme
docela blízko. Klub a čajovna budou otevřeny denně
od 13 do 22 hodin, posezení
zpestří i divadelní představení a živé koncerty.

— Zdroj: Blesk 9. 10. 1999

I nám zdravým se poštěstilo
osvobodit se od totality, což
je největší politický dar, kterého se nám mohlo dostat.
Od té doby zakoušíme, co
obnáší svoboda. Učíme
se také, jak s ní nakládat
a jak ji udržovat. Avšak co
s nesvobodou, kterou si
všichni nosíme kdesi uvnitř
a která nás odděluje od
chorých spoluobčanů? Co
s nesvobodou danou hlubokými předsudky, které
se nám vryly do morku kostí nebo s nesvobodou, která
vyvěrá z partikulárních skupinových zájmů?
V rámci osvobozování závažně duševně nemoných hraje

vedle pokroku v medicínské
péči zásadní roli také humanizace péče, jejíž hlavním
činitelem není péče medicínská, která v současném
pojetí neumenšuje odcizení a nesvobodu, ale sociálně
rehabilitační aktivity, které
otevírají pacientů cestu od
lůžka, připravují jim půdu
pro vybudování prvních pevných ostrůvků v ohrožujícím
světě za zdí.
„Kavárny na půl cesty“, které
představují jednu z takových
sociálně-rehabilitačních aktivit a které šťastně spojují
tréninkové pracovní podmíky se sociální rehabilitací,
která tu probíhá až bezděč-

Závidíš
někomu něco
tak moc… až z toho
máš knedlik
v krku?

ně – jde přeci o místo setkávání s druhými a pacienti
tak musí být ve stálém kontaktu s neznámými lidmi.
Tato práce tedy směřuje přímo proti nezdravé tendenci
pacientů k sociálnímu stažení, v kterém jsou za léta
nemoci bezpečně uhnízděni.
Pátá kolona má navíc další
devizu – vtahuje do areálu lidi
z okolí, je ostrůvkem pozitivní deviace ve světě chorých,
což podobně jako akce Mezi
ploty, obrušuje výšku zdí
mezi chorým a zdravým
světem. Tento pohyb je komplementární k léčebnému
pohybu – tedy zdravé tendenci pacientů odcházet
z léčebny; je pohybem, který
udržuje spojení se zdravým
světem. Zdraví se pak
dostávají do areálu nejen
na návštěvu za nemocnými,
ale kvůli zdravému běžnému přání – zajít s někým na
šálek čaje.
Udržujme tento pramínek
svobody a braňme jej i před
hlasy našich vlastních předsudků.

— MUDr. Jan Lorenc, předseda správní rady Green Doors
(napsáno v lednu 2008)
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2004

2009

Klienti jásají,
jde se s novým
programem i do
terénu

V. kolona je již
1O let v provozu

V roce 2004 byl zahájen program „Terénní sociální práce a Sociální poradna“. U jeho zrodu stála Bc. Monika
Kohoutová. Cílem programu
bylo poskytnout klientům
poradenství a podporu při
řešení jejich sociální situace a pomoci jim s přechodem z psychiatrické léčebny
do komunity.

Mám
ráda pocit
deja-vu, ale
nikdy nevím, co si
o tom mám vlastně myslet

2006
Dovolená
s CK Fischer?
Ne! Dovolená
s Green Doors
Pro někoho běžná věc, jet na
dovolenou. Pro klienty s duševním onemocněním je to
často nereálná představa.
Proto se klientům tolik líbilo,
jet na dovolenou s podporou Green Doors, díky grantu
Ministerstva zdravotnictví.
Protože klienti neměli mnoho zkušeností s dovolenými,
docházelo i k humorným situacím, kdy se na sjíždění
lodí objevili klienti ve společenské obuvi.

Oslavy byly mohutné! Občerstvení, pití, dort a přišel
i Strojvůdce a psychopat
(zahrát)!
V roce 2009 se V. kolona dostala s velkým článkem až
do časopisu Osmička, kde
se mimo jiné zmiňovalo
desetileté v ýročí klubu.
Kde se například konaly
workshopy „Obraz pro Kolonu“ a „Krabice přání“. Eva
Sukovská, tehdejší vedoucí
V. kolony, vyzdvihovala úspěchy občanského sdružení
Green Doors, kdy 60 % klientů
se po absolvování rehbilitace zapojí na trh práce, nebo
se vrátí ke studiu.

2007
V. kolona
nepřešlapuje
na místě
V roce 2007 vzniká nová služba „Case Managment“. Tato
služba má za cíl podpořit
klienta v přechodu z rehabilitace v kavárně a propuštění
z hospitalizace k samostatnosti, případně k přestupu
do komunitních služeb. Další novinkou je kurz práce
s počítačem a zrodil se také
infokoutek s nabídkou dalších komunitních služeb.

Bomba!
Internetová
kavárna už
i v Bohnicích!
I do Kolony pronikl pokrok
a pacienti nemocnice mohli
v krásném kavárenském prostředí surfovat na internetu,
a zdarma. Tvoří se čekací listina a počítačové patro nikdy
nezeje prázdnotou.

2008

V tomto roce Kolona obměnila sortiment směrem ke
zdravějšímu stravování.

Klíčovou
dírkou
8. 12. 2009 navštívila o. s.
Green Doors, konkrétně Klub
V. kolona, arménská delegace, která se účasnila projektu
„Evropský model hodnocení
postižení a sociální integrace“. Tato delegace, složená
z vysokých úředníků arménského Ministerstva práce
a sociálních věcí a představitelů Agentury pro hodnocení
postižení, se přijela seznámit s činností Green Doors.

2011
Tragédie!
V. kolona
vyhořela

PLEX otevírá
dveře
Dotační program JPD 3
pomohl vzniknout projektu
„ Po d p o ra lidí s d u š ev ním onemocněním při
přechodu z psychi PSČ do
atrické léčebny do
Valencie
běžného života
a jejich integrace do
ve Španělsku je
společnosti“. V rámstejný jako do
ci tohoto projektu
vznikla mimo jiné
LBC!!! 460 01
pracovní skupina s přiléhavým jménem PLEX
(tj. Psychiatrické Léčebny
EXperti) složená z odborníků z Psychiatrické léčebny
a pracovníků Green Doors.
Díky této pracovní skupině
se otevřely dveře hlavně na
oddělení 30. Příjmový terapeut z tréninkové kavárny
V. kolona docházel na porady ošetřujícího personálu
a komunity a i díky tomu byl
v roce 2008 největší počet
klientů v rehabilitaci právě
z pavilonu 30.
Od 1. 6. je Klub V. kolona nekuřácký. Je to velká změna,
k terá nám přináší nové
možnosti – proto nekuřáci neváhejte a přijďte ozkoušet
naše nové prostředí i nové
letní drinky – nealko mojito,
ledové pečené čaje atd.

Nekuřácká
Kolona

30. 11. 2011 všechny příznivce V. kolony zasáhla zdrcující
zpráva! Klub byl poškozen
požárem. V prostorách internetové kavárničky klubu
se vznítila elektroinstalace.
Požár propukl v ranních
hodinách v době, kdy v klubu
nikdo nebyl, nedošlo tedy
k ohrožení na životě či zdraví.
Vyšetřování požáru vyloučilo cizí zavinění nebo nedbalost. Klub byl od 1. 12. 2011
do 29. 2. 2012 uzavřen. Klientům bylo nabídnuto náhradní
řešení formou zprostředkování dalších sociálních služeb.
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Hoří!!!
Nejintenzivnějším zážitkem byl rozhodně požár
Kolony

Do Kolony
mě přivedl
můj dlouholetý kamarád
a kolega, kter ý
v V. koloně pracoval
jako provozní a vedoucí celé
služby. Zoufale hledal náhradu za pracovní terapeutku,
která tenkrát odcházela na
mateřskou.
V Koloně jsem se naučila
víc vnímat svoje okolí, víc
si vážit sama sebe a držet
se dobrých rad. Přispělo
k tomu jak spousta pozitivních zážitků, třeba výlet na
vodu s klienty nebo týmová dovolená v Itálii, tak i ty
méně pozitivní.
Nejintenzivnějším zážitkem byl rozhodně požár
Kolony. Cestou do práce mi
najednou volala klientka,
že v Koloně hoří, ale že se
nemůže dostat dovnitř, pro-

Požár ducha
Kolony zdrtil,
ale nerozdrtil!
Pokračuje se dál
a jinde
Rok 2012 byl pro V. kolonu
rokem “provizorním” a pro
celý tým rokem velmi náročným. Kvůli požáru v prvních
dvou měsících roku 2012
byl klub uzavřen. Díky vstřícnosti ředitele PL Bohnice MUDr. Martina Hollého
od března 2012 klientům
a zákazníkům mohlo Green
Doors opět začít nabízet
služby v provizorním prostoru “Zimní zahrady” Divadla
Za plotem. Vzhledem ke složitým jednáním s provozně
- te c hnic k ý m odd ě le ním
léčebny, nekonečným čeká-

tože je zamčeno. Když jsem
dorazila na místo a viděla,
jak strašně kavárna vypadala – vlhko, pach spáleniny,
všude střepy a okna černá
od sazí –, bylo mi jasné, že
jen tak neotevřeme.
O to větší radost mi pak
udělalo vstřícné gesto Pavla Rady, který nám umožnil
provozovat provizorní kavárnu v zimní zahradě Divadla
za plotem. Na požár proto
vždy vzpomínám především
v souvislosti s kolegialitou,
kterou jsem pak kolem sebe
viděla.
No a pochopitelně nemohu
nevzpomenout na okamžik,
kdy jsme kavárnu znovu
otevřeli. Oproti původní je
decentnější, ale k atmosféře
divadla se hodí víc. Důležité je, že jí dávají život ti, kteří
teď hospodaří v jejích prostorách.

↑

Přes všechny těžkosti se
ale klubu povedlo jako vždy
spustit minifestival Kolonní
hrátky.

↑→

Konec roku
2012 a začátek
roku 2013 se
vezl ve znamení
rekonstrukce

— Eva Sukovská
vedoucí V. kolony
2004–2013

ním na zprávu Hasičského
záchranného sboru Praha,
požadavkům památkářů
i nedostatku finančních prostředků se zahájila práce na
obnovení původního prostoru až koncem roku.
Po deseti letech odchází
vedoucí kavárny Sukovská.
„Fungování v dočasném
prostoru mělo svá úskalí:
s kuchyní jsme se domlouvali vysílačkou a občas jsme
museli Zimní zahradu kompletně v yklidit (pořádají
se tam i jiné akce léčebny).
Rádi bychom poděkovali
vedoucímu Divadla Za plotem Pavlu Radovi za pomoc.
Přes všechny těžkosti se
nám podařilo zachovat to
hlavní: rehabilitaci pro klienty, která s mírně omezenou
kapacitou fungovala dál“
vypověděl nový vedoucí klubu Jan Socha.

Prosakuje
do řeky. A řeka
neviditelně prosakuje do něj…

↑

Dí k y podpoře sponzorů,
léčebny a dobročinné aukci se Green Doors podařilo
klub V. kolona opět zprovoznit a 15. 4. se zahájil
zkušební provoz.

↑

Zk uše b ní p rovoz do pa dl na jedničku, takže 29. 5.
se konalo slavnostní znovuotevření klubu. Na tomto
otevření dokonce zahrál na
kytaru i velmi známý český
zpěvák David Koller.

←

Zkušební provoz dopadl
na jedničku, takže se 29. 5.
konalo slav nos tní zno vuotevření klubu. Při této
příležitosti dokonce zahrál
na kytaru i známý český zpěvák David Koller.

←↑

Jako každý rok, i v roce 2013
se uskutečnily Kolonní hrátky
a Kolona oslavila čtrnáctileté výročí.
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15
let

2018
2017
2016
Miluju tě
...tvoje holka, co se
hledá

Zatemnění
Kolony i rozjasnění stylu
Green Doors
V roce 2016 byla zavedena
nová pozice a to „pracovník
úklidové dílny“.
V únorovém vydání časopisu Reflex se objevil článek
o V. koloně „ Kašna s Warholovou polívkou“.

2014
Kolona má
Smysl
(nejen pro humor) a láme rekordy
V roce 2014 byl spuštěn
projekt Smysluplná káva,
který funguje dodnes. Hlavní
myšlenkou tohoto projektu
je vytvoření sítě spolupracujících kaváren, restaurací a dalších podniků, ve
kterých bude k dostání tzv.
Smysl. Koupí Smyslu, který
se dá za cenu 15 Kč přidat

k jaké mukoli p roduk tu
z nabídky, podpoří zákazník
trénink pracovních dovedností lidí zotavujících se
z duševní nemoci v kavárnách a restauraci Green
Doors. Kromě V. Kolony se
ke Smysluplné kávě připojilo dalších 8 podniků.

Bolí to jen když se
směju

←

Kolona slavila
15 let ve velkém
stylu, když
na její půdu
přišla zahrát
kapela Prago
Union. Tenhle
skvělý koncert
si nenechalo
ujít asi cca 300
návštěvníků,
takže Kolona
pokořila rekord
návštěvnosti.

V. kolona
dostala nový
kabát a k tomu
i piano
V roce 2014 proběhla významná rekonstrukce – došlo
k postavení nového baru, výměně zahradního nábytku,
renovaci internetového patra, instalaci závěsného systému na obrazy a novému
využití kašny, která je dominantou prostoru kavárny.
Klub V. kolona získal darem
piano a připojil se tak k projektu „Piana na ulici“. V. kolona
má možnost v ylepšovat
zázemí a služby díky finančním prostředkům z Norských fondů.

V průběhu roku 2016 došlo
k obměně jídelního lístku
a k úpravám zázemí kuchyně
kavárny.
Klub také dostal nové zatemnění oken a díky tomu se
začalo promítat kino každý
týden.

Pracovníci
V. kolony se
stěhují blíže
k nebesům
Rok 2017 přivedl do kavárny hned několik nových tváří
– vedoucí, asistentku provozu a později také síťařku,
která navazuje spolupráci
s psychiatrickými nemocnicemi a psychiatry. Bylo proto
vybudováno nové pracovní
zázemí, kterému se říká
„skybox“. Nachází se ve vyvýšeném patře kavárny.

V roce 2018
si Green Doors
postavila
hlavu. Vlastně
ne, postavila se
#nahlavu

„V KOLONĚ JE TO
VŽDY VELKÁ KRÁSA,
AŤ UŽ Z POHLEDU
HRAJÍCÍHO, ČI
POSLUCHAČE. ČASTO
TAM MÁM TAKOVÝ
AŽ SVÁTEČNÍ POCIT.
ASI JAK JSOU
BOHNICE LEHCE
Z RUKY, TAK UŽ
CESTA JE SOUČÁST
VĚCI A JE TO TAKOVÝ
INTENZIVNĚJŠÍ
NEŽ JÍT DO KLUBU
V CENTRU. TAKY

V roce 2018 byl vytvořen prostor, který lidi vyzývá, aby
odhodili předsudky, vyfotili se
hlavou dolů, a tím ukázali, že
jsme každý občas #nahlavu
a téma duševního zdraví se
týká každého z nás. Sdílení fotek na sítích je „in“, a tak
návštěvníci upozorňují na
stigma kolem duševního
zdraví i v online světě.
Instalace byla součástí festivalu Mezi ploty, Kolonní
hrátky a Babí léto. Do růžového obýváčku byli pozváni
i studenti středních škol
a tým Kolony pro ně připravil speciální workshopy
s důrazem na osvětu, prevenci
a příběhy z praxe.

MÁM MOC RÁD JÍT
PŘED KOLONU NA
CIGARETU, TAM JE
PRIMA KLID. ČLOVĚK
KOUKÁ NA STROMY
A TAK.“
— MICHAL
(KOPEC ŠIŠEK)

Tak kdo teda
Warholovi poradil
tu „polívku“ ???

Proběhl jarní úklid, se kterým pomáhali dobrovolníci
z Nadace Vodafone a CNBC.
Nově V. kolona spustila catering v  podobě teplého i studeného jídla, včetně nápojů.

V Koloně se odehrál muzikál pro celou rodinu: Musical
z lesa aneb jak se zvířátka
rozhodla vymýtit zlo.

„KOLONA JE JEDNA

V AREÁLU BOHNICKÉ

V prosinci se konal předvánoční oběd pro přátele a partnery. Náročný úkol pro kavárnu,
který pracovníci zvládli s přehledem.

Nově kavárna začala nabízet výbornou kávu od Mama
Coffee a také začala používat
nový (lepší) kávovar. Kolona se stala ještě více baby
friendly – díky novému přebalovacímu pultu.

Barmani se převlékli do oranžového.

Z NEJKOUZELNĚJŠÍCH PROSTOR,
KDE JSME KDY
HRÁLI. SKRÝVÁ SE

↓

PSYCHIATRICKÉ
LÉČEBNY, KTERÁ
JE TROCHU Z RUKY,
O TO VLÍDNĚJŠÍ
ATMOSFÉRA
VŮČI VŠEM
PŘÍCHOZÍM TAM
VLÁDNE. PROSTOR
KAVÁRNY NEMÁ

V tomto roce se narodil nový
vizuální styl pro Green Doors.
Ten si také nově oblékají její
tréninkové kavárny – včetně
Klubu V. kolona. Za zpracování je Green Doors vděčná
Honzovi Samcovi z grafického studia Perfect Planeta,
který navrhl vizuální propojení všech projektů.

ÚPLNĚ ATRIBUTY
KONCERTNÍ SÍNĚ
(ALE ZATO TAM JSOU
OBROVSKÁ OKNA
A HODNĚ ZELENĚ,
COŽ OCENÍTE
VEVNITŘ I VENKU),
TÍM VĚTŠÍ ČEST
ZVUKAŘI, KTERÝ
NAŠE VÝKONY
A ROZTODIVNOU
AKUSTIKU SKLOUBIL
DO PŘÍJEMNÉHO
ZÁŽITKU. A MAJÍ
TAM SUPER JÍDLO
A KAFE A PIVO
A NEJHEZČÍ
PLAKÁTY.“
— ALŽBĚTA
(NEŘVI MI DO UCHA)
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V. kolona

Veřejná
skříň
→

V Koloně je nyní možné se jak
dobře najíst, tak i dobře oháknout
Při jarním bazárku v roce
2019 byla otevřena veřejná
skříň. Do té může kdokoliv odložit oblečení nebo
knihy, které jsou v dobrém
stavu a ještě někomu můžou
udělat radost, a stejně tak si
kdykoliv něco odnést. A to
celoročně. Od května se dá
platit v Koloně platebními
kartami. Kolona také obměni-

la svůj nábytek ve spolupráci
s architekty z Oprášeno.cz.
Některý nábytek byl vyměněn a některý opraven.
28. 6. Kolona hostila tradiční
festival Kolonní hrátky. Vyráběl se sliz a nášivky. K poslechu a tanci hrála platforma Nachtigeil Collective.
Po celou dobu se opékaly
buřty.

V. kolona

#
Chodimevtomspolu
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„Z POČÁTKU SE
MI DO KOLONY
MOC NECHTĚLO,
PROTOŽE JE
V BOHNICÍCH, ALE
POSTUPNĚ ZE MÉ
ÚZKOSTI OPADLY
A JSEM RÁDA, ŽE
JSEM TO ZKUSILA.
KOLONA PRO MĚ
PŘEDSTAVUJE
PODPORU
A ROZJEZD DO
ŽIVOTA. NAŠLA
JSEM ZDE
PŘÁTELSTVÍ,
DOBRÝ PRACOVNÍ
KOLEKTIV…
A TERAPEUTI
NEZKLAMALI!“

Jedná se o limitovanou edici ponožek, které jsou vyrobeny v ČR
a vznikly ve spolupráci s „we are ferdinand“.
„POHODOVÉ
PŘÍJEMNÉ

Já ji
nemám
rád. Já ji
miluju...

…byla tam
spousta letušek
jen v silonkách

→

...je to pro mě srdeční záležitost

Prostředí blázince mi bylo
známé. Neberte mě za slovo,
vyrostl jsem na Bohnickém
sídlišti a místo vojny jsem
pracoval na příjmovém oddělení PNB. A vždycky jsme
tomu všude říkali blázinec.
O Koloně jsem se dozvěděl
až na základě inzerce – hledali provozního. Měl jsem
dlouholetou zkušenost s provozem divadelní kavárny
v Arše a nabídka částečného úvazku mi přišla ideální,
neboť mám sezonní živnost.
Přihlásil jsem se a prošel
„náročným“ 3kolovým výběrovým řízením. Jako vedoucí
provozu jsem pak v Koloně
pracoval více než čtyři roky.
Speciálních a vtipných zážitků mám odtud určitě dost.
Jednou jsme třeba týden
omylem prodávali pacien-

tům alkoholické pivo a oni
po třech „birelech“ fakt
pookřáli. Nebo jsem dva členy dozorčí rady Green Doors
odeslal na uzavřené oddělení pavilonu č. 1. A spoustu
dalších.
Odnesl jsem si ale hlavně
spoustu přátel a kamarádů. V Koloně i v rámci Green
Doors jsem měl možnost
spolupracovat se spoustou
úžasných lidí, kterých si nesmírně vážím. Nejen za to, co
dělají, ale jací jsou. A co mám
na Koloně rád? Já ji nemám
rád. Já ji miluju, je to pro mě
srdeční záležitost.

Zdravotní
a komunitní
péče vykračují
spolu…
Ponožky symbolizují cestu, kterou jsme společně
s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice už od roku 1999 prošlapali. V. kolona byla první
místo v areálu nemocnice,
kde se pacienti a ostatní návštěvníci mohli společně
potkávat třeba u šálku dobré kávy. Dokonce ani požár
v roce 2011 nás neodradil
a šli jsme dál…

…krok za
krokem…
Chceme vzdát hold taky
naš im k lie ntů m , lide m
s duševním onemocněním,
kteří v nás vkládají důvěru
jdou do toho s námi krok za
krokem.

… nejsme na to
sami.

PROSTŘEDÍ. MILÝ
PERSONÁL!“

Přestal by
ses se mnou
kamarádit,…

…kdybych ti
řekla, že poslouchám Britney
Spears?

„MYSLÍM SI, ŽE PRO
NÁS TERAPEUTI
DĚLALI, CO MOHLI,

Pak jsou tu také partneři
a dárci, kolegové, spolupracující organizace… Velký kus
cesty s námi ušli i naši milí
zákazníci, kteří kavárnu navštěvují, přichází si jen tak
posedět nebo za kulturou.

VŠÍMALI SI, JAK
NÁM JE, KDY
POTŘEBUJEME
POMOCI, KDYŽ
VIDĚLI, ŽE NÁM
DOBŘE NENÍ,
SNAŽILI SE
NÁM POMOCI,

—Tomáš Karpaš (provozní
V. kolony 2014–2018)

Díky patří všem, kteří za těch
20 let přispěli svou troškou
„do Kolony“.

PROMLUVILI SI
S NÁMI O NAŠICH
STAROSTECH.“
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„O KOLONĚ JSEM
POPRVÉ SLYŠEL
OD KAMARÁDA
NA PAVILONU 23,
ZAČALI JSME SEM
NEJDŘÍVE CHODIT
NA JÍDLO. PAK
JSEM SE ROZHODL,
ŽE BYCH TU CHTĚL
I PRACOVAT. JSEM
RÁD, ŽE JSEM SI
MOHL VYZKOUŠET
RŮZNÉ PRACOVNÍ
POZICE, MÁM TEĎ
I DELŠÍ PRACOVNÍ
VÝDRŽ. NA KOLONĚ
MÁM RÁD PRIMA
KOLEKTIV
A KROKETY.
UŽÍVÁM SI HODNĚ
KOMUNITY, KDY
SE POTKÁVÁME
A POVÍDÁME.
KOLONA MI DÁVÁ

V. kolona

Rozhovor
s MUDR. Zdeňkem BAŠNÝM, bývalým
ředitelem PN Bohnice

„KDYŽ SE PODÍVÁM
ZPĚT NA OBDOBÍ
ZAČÁTKU
REHABILITACE
A SROVNÁM SVŮJ
TEHDEJŠÍ STAV
S DNEŠNÍM, ROZDÍL
JE OBROVSKÝ. DÍKY
V. KOLONĚ JSEM SE
DOKÁZALA OPĚT
POSTAVIT NA NOHY.“

„NEJLEPŠÍ TOUSTY
A KONCERTY.“

Člověk se může
v životě vzdát
hodně věcí…

…ale nikdy ne
koček a literatury.

Chceš
vděčnost? Kup si
křečka
„V KOLONĚ
JSME DĚLALI
DVA KONCERTY
(SCOTTA KELLYHO
A JAPONSKÝHO
KOUZELNÍKA
ASUNU S GURUN
GURUN)
ROVNICE, KTERÁ
BY SHRNULA
NAŠE ZKUŠENOSTI,
ZNÍ TAKTO:

JAK MOHU
I S NEMOCÍ.“
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A JEDNODUCHÁ

NADĚJI NA ŽIVOT,
FUNGOVAT DÁL

V. kolona

JEDINEČNEJ

Čím Vás
přesvědčila
V. kolona, že
jste souhlasil
s jejím
provozem
v areálu
Psychiatrické
nemocnice
Bohnice?
Před dvaceti lety nebyla
situace, ve které by mě
někdo musel přesvědčovat
o vstupu s takovou aktivitou
do léčebny. Léčebna již byla
několik let otevřena všem
resocializačním aktivitám
směřujícím k rehabilitaci
a resocializaci především
dlouhodobě hospitalizovaných nemocných. V této
době většina vznikajících
nestátních neziskových
organizací správně zaměřila svoji iniciativu
na vytváření chybějící sítě
služeb mimo ústavy a současně měla často tendenci
se proti ústavům vymezovat.
Aktivity typu divadelního
klubu (V. kolony) s resocializačními programy šlo
podporovat, ale ne financovat ústavem ze zdravotního pojištění. Ústav
jako státní instituce,
oproti neziskovým organizacím, nemohl získat
granty od hlavního města
Prahy nebo Evropské unie.

Proto dohoda s představiteli Green Doors, s kterými
jsem se dobře znal, byla realizována, pokud si to dobře
paamatuji, k oboustranné
spokojenosti. Výhrady jsem
měl, a v podstatě stále mám,
jenom k názvu „V. kolona“.
Význam tohoto názvu neodpovídá otevřeným dveřím
před dvaceti lety do léčebny a trvající spolupráci. Na
jiném názvu jsem netrval,
cítil jsem, že tento vymezovací název je pro terapeuty
důležitým znakem pocitu nepohlcení institutem ústavu. Možná i proto se Green
Doors podařilo svojí činností pozitivně naředit tradičně
psychiatricky zahuštěnou
atmosféru, typickou pro
velké psychiatrické zařízení. Jsem rád, že před
dvaceti lety k dohodě došlo
a přeji Green Doors další
roky úspěšné činnosti ve
prospěch lidí trpících duševní poruchou.

Co z Vašeho
pohledu
znamená
V. kolona
pro pacienty
a zároveň pro
personál PNB?
Program V. kolony je jedním
z kamínků mozaiky komunitních služeb. Řada mých
ambulantních pacientů byla

a je klientem tohoto programu. Vnímají ho pozitivně,
sdělují mi své zkušenosti s terapeuty, a především
hosty. Také mi s vážností sdělují, jak jsou vytíženi,
a tím vlastně prezentují se
zlepšeným sebevědomím
svoje pocity obvyklé pro běžné zaměstnance. Pohled
personálu PNB na činnost
V. kolony nebyl jednotný, zpočátku možná více ostražitý.
Nemám reflexi současně
převažujícího pohledu na
V. kolonu ze strany zaměstnanců PNB.

Jaký smysl,
má podle
vás, činnost
V. kolony
a dalších
komunitních
služeb
v kontextu
reformy
psychiatrické
péče?
Činnost V. kolony vnímám
jako praxí ověřenou aktivitu,
která je v plném souladu se
záměry reformy psychiatrické péče.

Chodíte do
V. kolony? Co
na V. koloně
oceňujete
a naopak kde
vidíte prostor
ke zlepšení?

GÉNIUS LOCI
+ VSTŘÍCNÁ
A PŘÁTELSKÁ
PARTA LIDÍ,
KTEŘÍ SE O KLUB
STARAJÍ =
MÍSTO, NA KTERÝ
KAPELA,
POŘADATEL ANI
NÁVŠTĚVNÍK
ROZHODNĚ
NEZAPOMENE

Denně chodím se psem
kolem V. kolony, ale vzhledem k času tráveném v mé
ambulanci se míjím s její
otevírací dobou.

A KTERÝ JE
V MNOHA
OHLEDECH
PROSTĚ UNIKÁTNÍ.
JSME RÁDI, ŽE
KOLONA FUNGUJE

V. kolona má
podporovat lidi
se zkušeností
s duševním
onemocněním
v jednodušším
přestupu zpět
do přirozeného
prostředí,
vnímáte, že
tomu tak je?
Vnímám, že V. kolona svojí
činností dává lidem s nepříznivým průběhem duševního onemocnění šanci lepší
kvality života v prostředí většinové společnosti.

A EXISTUJE.“
— PETR (LABEL
SILVER ROCKET)

KVÍZ
Jaká byla
inspirace pro
název kavárny
V. kolona?
A)
Precedens
z evropských dějin.
B)
Dopravní situace Prahy 8.
C)
Lázeňská kolonáda
s fontánou.
(správnou odpověď najdete
na stránce 12)
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„S TÝMEM KOLONY

V. kolona

Wikipedie

SPOLUPRACUJI
TEPRVE KRATIČCE,
ALE ROZHODNĚ
MŮŽU ŘÍCT JEDNO:
NA KAŽDÉ SETKÁNÍ
S TERAPEUTY
SE TĚŠÍM. JSOU
TO FAJN LIDI
A MÁM DOJEM, ŽE
SVÝM KLIENTŮM
NASLOUCHAJÍ,
PŘEMÝŠLÍ
O TOM, CO ŘÍKAJÍ,
CTÍ JEJICH
ROZHODNUTÍ
A HLEDAJÍ
ZPŮSOBY, JAK
JE PODPOŘIT NA
JEJICH CESTĚ,
MÍSTO ABY JIM
VYTYČILI JAKÝSI
UNIVERZÁLNÍ CÍL
A K TOMU JE HNALI.
JSOU OTEVŘENÍ
NÁZORŮM
DRUHÝCH
A OCHOTNÍ
KOMUNIKOVAT
S RODINOU ČI
ZDRAVOTNÍKY,
ZÁROVEŇ NĚJAK
ZVLÁDAJÍ
I ORGANIZACI ČASU
A VŮBEC. TAKŽE
VĚŘÍM TOMU, ŽE
I JEJICH KLIENTI
SE DO PRÁCE S NIMI
TĚŠÍ.“
—MUDR. TEREZA
EHRENBERGEROVÁ,
PSYCHIATRIČKA
V. KOLONA

Termín pátá kolona označuje skupinu lidí (většinou
minoritní ), která zevnitř
narušuje fungování (činnost, politiku, směřování,
práci apod.) nějakého celku
(stejný národ, stejné území, stejný podnik apod.) na
úkor zbylých (většinou majoritních) osob. Obvykle jde
o narušení ve prospěch jiné
vnější nepřátelské skupiny,
s kterou pátá kolona sympatizuje. Tato činnost může být
zjevná, nebo tajná a může
mít podobu sabotáže, desinformace, špionáže a dalších.
Toto spojení jako první použil
španělský nacionalistický
generál Emilio Mola během
španělské občanské války
(probíhající v letech 1936–
1939). V roce 1936 velel
ozbrojeným silám, které
měly za úkol dobýt Madrid.
Jeho jednotky se skládaly ze čtyř tzv. kolon (skupin)
vojáků. Generál novinářům
sdělil, že další, tzv. „pátá
kolona“, jsou jejich sympatizanti uvnitř Madridu,
kteří jim s dobýváním města
pomohou.
Termín byl poté ve Španělsku všeobecně známý.
Ernest Hemingway, který
působil během španělské
občanské války jako novinář, ho použil jako název
pro svou jedinou divadelní
hru, čímž nepochybně došlo
k celosvětovému rozšíření,
a to nejenom pro popis přímo válečných či bojových
situací.

„NAŠE ODDĚLENÍ
30 DLOUHODOBĚ
SPOLUPRACUJE
S V. KOLONOU. PRO

Inzerát:

NAŠE KLIENTY
JE SPOLUPRÁCE
VELKÝM PŘÍNOSEM,
PROTOŽE PRACOVNÍ
REHABILITACE JIM
POMÁHÁ ZNOVU
ZÍSKAT PRACOVNÍ
DOVEDNOSTI
A SEBEVĚDOMÍ.
RÁDA BYCH VÁM
PODĚKOVALA ZA
SPOLUPRÁCI, PŘEJI
HODNĚ ÚSPĚCHŮ
V PRÁCI A TĚŠÍM SE
NA POKRAČOVÁNÍ
SPOLUPRÁCE.“

Nabízím vzácný origi nální přívěsek s logem
V. kolony osazený rudým
sklem z původních kavárenských dveřích. Perfektní
stav, párkrát nošený. Vel. univerzál. Relativně masivní,
ale velice krásný a elegantní.
Skvostný kousek. Dárek od
bývalého partnera, nechci
si ho nechávat. Hand made.
Osobní odběr Praha nebo
poštou + 55 Kč. Doporučuji
jako vhodný dárek k mnoha
příležitostem.

— MUDR. JANA
ŠŤASTNÁ,
VEDOUCÍ LÉKAŘ
ODDĚLENÍ 30, PNB

* Není li uvedeno jinak, fotografie pochází z archivu Green Doors

Reklama:
KPZ? Ne! KDZ – krabička
duševního zdraví
Rychlá pomoc pro vaši duši.
Vejde se i do kapsy! Přináší úlevu a klid, zlepšuje váš
spánek a zbavuje nervozity. Výborný pomocník při
nečekaných výkyvech nálad.
Dopřejte si odpočinek s KDZ.
Obsahuje:
· špunty proti hlasům
· náplast na duši
· mentolky na uklidnění
Počet dávek není omezen.
Vhodné také jako dárek pro
někoho, na jehož duševním

zdraví vám opravdu záleží.
Objednávejte ještě dnes na:
kancelar@greendoors.cz.
K dostání také u stánku
Green Doors.

