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PROLOG 

 

Je mnoho důvodů, které člověka přivedou do vězení. Může to být nedostatek 

poznání světa, ve kterém žijeme a jeho zákonitostí, sebe a svých limitů, problémy 

se závislostmi a styl života, který s sebou přináší, včetně následků. 

Jestli jsi začal uvažovat o tom, že bys udělal ve svém životě změnu, Lodní 

deník, který se Ti právě dostal do rukou, toto nabízí. Pokud budeš chtít, můžeš se s 

jeho pomocí vydat na cestu poznání sebe sama, na cestu změny. 

Deník je rozdělen do několika kapitol, ve kterých se zamýšlíme nad otázkami, 

které se k tomuto tématu vážou, např. uvažování o změně, uvědomění si svých cílů, 

upozornění na problémové oblasti, které s sebou nese pobyt ve vězení, pasti, 

do kterých se člověk sám zaplétá, a tak podobně. Společně s průvodcem, tj. s námi 

(v textu je to Racek), můžeš tyto oblasti prozkoumat do hloubky, začít na sobě 

pracovat už nyní, nečekat na život venku a připravit se na život na svobodě.  

Součástí Deníku jsou cvičení, která jsou určena pro Tvoji samostatnou práci. 

Měla by Ti pomoci pozastavit se nad důležitými momenty a uvědomit si, jak na tom 

vlastně jsi. Zároveň jsou dobrým zdrojem pro společnou práci s námi nebo 

s jiným pracovníkem či terapeutem. Je v nich dostatek místa na Tvé poznámky: S 

nimi nešetři! Naším cílem je naučit Tě o sobě a svém životě přemýšlet, uvažovat a 

uvědomovat si své místo ve světě a v neposlední řadě, pečovat o svou duši.  

 Po práci s Lodním deníkem můžeš klidně pokračovat vedením svého 

vlastního deníku. Třeba Tě inspiruje, abys dál pracoval na dalších oblastech, které se 

týkají Tvého života a my jsme je tady nepojmenovali.  

Nyní už jen zbývá, aby ses přidal k námořníkovi, který se právě vydává na 

svoji plavbu… 
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DEN PRVNÍ 

 

Dnes brzy zrána jsem se nalodil. Je to skutečný zázrak, že jsem vůbec nějakou loď 

našel. Zdálo se, jako by čekala právě na mne. Rozhodl jsem se sám, že vypluji. 

Dlouho jsem si s tou myšlenkou pohrával. Stále jsem zvažoval, zda vyplout či zůstat. 

Ptal jsem se sám sebe: „Co by se stalo, kdybych vyplul na SVOJI CESTU? Je vůbec 

něco, o co bych přišel nebo co by mi chybělo? A jak by mi bylo, kdybych se na ni 

vydal, opustil všechno, co znám, svůj dosavadní život? Chtěl bych najít svůj přístav… 

Vždycky mi říkali, že tomu přece sám nevěřím, že na to nemám, že jsem blázen. Mají 

pravdu? To zatím nevím…“ 

Svět, do kterého se chci vydat, se zdá být tak daleko… Pár tváří ve vzpomínkách na 

mne volá a mává z velké dálky. Slyším je tak jasně! V tomhle světě, kde jsem byl 

doteď, už ale nechci nadále být. Je to jen čekárna, která se pro mne stala příliš 

těsnou. Moje rozhodování by trvalo ještě, kdoví jak dlouho, kdybych nepozoroval 

lodě, jak vyplouvají z přístavu. Každá se vydává na moře se svým kapitánem do 

nového světa a ve mně se probudila touha vyplout také. Přání vyplout a začít žít svůj 

život, najít své místo ve světě, zažít okamžiky skutečného štěstí… Přežívat dál už 

nechci!  

Začal jsem doufat, že se to může podařit. Tak jako jednou, když jsem kdysi venku 

krátce nebral. Vzpomínám si, že jsem tehdy šel ráno naší ulicí a slyšel zpívat ptáky! 

Byli to obyčejní vrabci, ale já jsem pocítil obrovské štěstí, že jsem schopen znovu 

prožívat radost z takových malých věcí. Také tahle vzpomínka přispěla k mému 

rozhodnutí. Najednou cítím, že mám cestovní horečku, v hlavě mám jako v úlu, říkám 

si, jestli mám všechno, co budu potřebovat, nezapomněl jsem na něco, mám to 

někomu říct … 

Ale cítím touhu a chuť vyrazit! A i když vím, že nejsem žádný námořník, v navigaci se 

nevyznám a vůbec nevím, jak to všechno zvládnu, teď mi něco říká, že je ten pravý 

okamžik vyplout. A MOJE ruce dokázaly odvázat lana od bóje, vytáhnout kotvu a já 

vyplouvám z přístavu. 

„… a hele! Další námořník vyplouvá! Slyším ho až sem, jak si dodává odvahu. A 

nedivím se mu, není to malá věc. Právě takhle to bývá, když se člověk vydává na 

svou cestu změny. Pro každou změnu existuje ten SPRÁVNÝ ČAS.  

Ucítíš to, neboť pocit pramení z Tvého nitra a dodává Ti sílu pohnout se z místa, na 

kterém jsi možná na delší dobu uvízl, proto ten neklid. Je to směs touhy po změně a 

zároveň strach, co změna s sebou možná všechno přinese. 

Každá změna znamená vědomé přijetí rizika. Vydat se na cestu znamená růst, a 

proto je nejvyšší čas přidat se k našemu Odysseovi na jeho plavbu. Kus cesty s ním 

plout, než se naučí navigovat, číst z map a hvězd, bezpečně proplouvat mořem.“  A 

co ty? Láká Tě také vydat se na cestu poznání? Váháš, jestli vyplout, nebo zůstat 

na místě?  Následující cvičení Ti pomůže ujasnit si, jestli Tě ta cesta a námaha, 

kterou s sebou nese, stojí za to! 
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Cvičení č. 1: 

Váhání, váhání… Co ti asi přinesou misky Tvých vah? 

 

V myšlenkách se vrať ke svému způsobu života, který jsi vedl. Udělej v něm 

pořádnou inventuru: Zaznamenej, co vše se Ti líbilo, jaké to bylo, co dobrého Ti 

přineslo, Vzpomeň si co bylo hezké, ano přiznej si, že bylo, …, něco ti to dávalo, …, 

sytilo Ti to Tvůj hlad po něčem jiném. Nezapomeň ani na takové momenty, kdy Ti ten 

způsob života pomohl zvládnout nějaké životní situace, ulehčil Ti je…    

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

I když to zpočátku vypadalo dobře, jaké nepříjemnosti Ti to nakonec vneslo do 

života? O co jsi přišel? Čím vším jsi zaplatil? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Teď, z různých důvodů uvažuješ o změně. Malé nebo veliké, na tom nesejde. 

Kdybys tu změnu udělal, je něco, čeho se kvůli ní budeš muset vzdát? O co bys 

přišel? Co Ti bude scházet? Nebo čeho se na změně bojíš, z čeho máš obavy? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 
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A když ta změna nastane, co dobrého Ti přinese? Co se změní ve Tvém životě? Na 

co se těšíš? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jestli jsi misky vah poctivě plnil, podívej se nyní, které misky převažují. Ve kterých 

jsou Ty největší hodnoty pro Tebe? Na čem Ti nejvíc záleží? Je dobré se k tomuto 

„vážení či zvažování“ vracet a doplňovat… 

 

Chceš těmto hodnotám dát šanci? Ano? Tak se přidej k nám, Racek už na nás čeká! 

A námořník! 
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DEN DRUHÝ 

 

Měl jsem jen krátký neklidný spánek. 

V noci jsem zažil první bouřku. Celou 

noc foukal silný vítr a já se klepal 

strachy. Jen díky velkému štěstí jsem 

nenarazil na žádný útes. Mám v sobě 

tolik pochybností… 

  Ale také mám velikou novinu! 

Už na lodi nejsem sám! Jsme dva – 

racek, totiž můj Racek- a já. Ještě 

když jsem byl v přístavu, všiml jsem 

si, že nad lodí krouží racek, jako 

kdyby mě sledoval. On si mě 

skutečně vyhlídl! Jenže při vyplouvání 

jsem měl co dělat s lodí i sám se 

sebou a na racka jsem zapomněl. Ale 

pak se stalo něco podivného! Právě 

když jsem se zapletl do lan a 

plachtoví, racek slétl k mým nohám a 

promluvil na mne!! „Tak už je tu zase 

jeden, co neumí navigovat. To jsou mi věci! Hergot, co Tě jen žene na moře, když si 

jaktěživ neřídil loď?! Pozoroval jsem tě už v přístavu! Zdá se, že máš naspěch. 

Člověče, copak nevidíš, že tu loď neřídíš Ty, ale ona řídí Tebe? Vsadím se o 

vykrmenou rybu, že s takovou do týdne najdu tvoji loď na cimpr campr někde na 

útesech!“ 

  Tahle první slova mne vůbec nepotěšila. Racek si toho všiml a pokračoval: 

„No tak dobře, klídek, klídek! To já lamentuji jen tak ze zvyku. Jsem přece racek, ne? 

Nás racky je slyšet tak, že si jeden zacpe uši! A vůbec, mohli bychom se seznámit. 

Jsem Racek, racek mořský. Je nás na moři více druhů, já patřím k tomu, který 

doprovází námořníky. Tak vítej na moři, člověče! Jestli chceš, budu Ti průvodcem na 

Tvé cestě. Tohle moře znám jako své boty,  chtěl jsem říct křídla, a taky jsem už 

nejednoho cestovatele naučil navigovat tak, že se mu samotná plavba stala hlavním 

zážitkem! Udělal jsem z něj námořníka se vším všudy!“ 

  Tuto nabídku jsem s radostí přijal, i když zároveň trochu s rozpaky. Chtěl jsem 

to zvládnout všechno sám, ale už první den ukázal, že to není možné. A tak jsme teď 

na lodi dva.                                 
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  Dnes mi Racek pomáhal natahovat lana a určovat směr větru. To já vůbec 

neznám. Teď už vím, že široko přináší mraky, bóra přichází z čistého nebe a je 

nejstrašnější… a mistrál jen lehce vlní moře, jako na pohlednici. Natahoval jsem lana, 

a přitom přemýšlel o tom, co mi říkal o větrech. Kdo 

ví, co všechno mě potká… Racek poletoval kolem 

mě a radil, kde mám lana natáhnout a kde povolit. 

Trochu mě z něho rozbolely uši. Piští opravdu jako 

sprrrávný rrracek. Ale jsem rád, že nejsem na své 

cestě sám. 

Ten první den, dnes, to byla dřina. Racek se mnou 

prolezl celou loď, od přídě až k podpalubí. Povídal mi 

při tom, jak je důležité plánování výpravy a loď na 

plavbu dobře připravit, o Kryštofovi Kolumbovi a jeho 

první milované lodi Santa Marii, se kterou ztroskotal, 

a přece ho to neodradilo, aby se vydal na další 

výpravy. 

Loď, její pevnost, vybavenost navigačním systémem, 

a hlavně poznat ji, vyznat se v ní!  To je na tom 

nejdůležitější.  

 

A máme tu pro tebe úkol.  Nejlépe svou loď poznáš, když ji namaluješ. Možná už 

tušíš – ta Loď to jsi přece Ty! 
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Cvičení č. 2:  

Namaluj svou loď! 

 

Návod na malování lodě: 

 

Tvá loď, to jsi Ty sám! Víš, co vše musí mít loď? Minimálně plachty, kormidlo, kotvu, 

stěžeň, zásoby a kapitána! 

 

Oplachtění, plachty: To jsou všechny ty důvody, kvůli kterým se chceš změnit, Tvé 

vnitřní motory. 

 

Kormidlo: Tvá dovednost řídit svůj vlastní život, nebýt jen zmítán osudem a tím, co 

Ti přinese život do cesty, ale naopak jít životu vstříc, jít svým směrem, který sis určil. 

 

Kotva: Jednak možnost zastavení, brzda, ale také zakotvení v životě. 

 

Stěžeň: Hodnoty, o které se v životě opíráš.  Tvé opory. 

 

Zásoby: Péče o sebe, své potřeby. Někdy má člověk na tyto základní potřeby 

tendenci zapomínat, považuje je za něco přízemního nebo nepodstatného, ale je 

potřeba naučit se o ně starat. Bez zásob se žádný námořník daleko nedostal… 

 

Kapitán: Víra. V jaké podobě, to už záleží na Tobě… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď se svoji loď podívej 

Mnoho námořníků i dnes na příď lodě upevní vyřezávanou sochu, říká se jí galeon. Třeba si 

některé vybavíš. Často sochy představují zvířata, která mají sílu a moc nebo postavy žen, 

bohyň. Námořníci věří, že galeon je ochrání od všeho zla na jejich cestě, dodává jim pocit 

bezpečí. Například, takový Odysseus, měl na své lodi Argo sochu bohyně Athény Odysseus, na 

svůj ostrov Ithaku za Penelopou doplul, i když mu to poněkud trvalo. Co si o jeho putování 

myslela Penelopé, když na něj čekala? 

Jestli chceš i Ty mít na přídi své lodi galeon, můžeš si ho dokreslit. Jako symbol Tvé změny! 

Symbol něčeho, co Ti změna má přinést. 

Nakresleno?  
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Zde je místo pro Tvou loď, pusť se do toho! 

A nezapomeň na popisky. Pak ji dej jméno. 
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A teď se na svoji loď podívej  

 

Jaká je? Je pevná? 

 

Jak se ti na ní pluje?  

 

Doporučil bys udělat důkladný techničák? Nějaké opravy? 

 

Jestli ano, tak v čem nacházíš slabiny? (např. je snadné ji okupovat, uniká palivo, 

není ho dostatek na plavbu… a co např. brzdy? Fungují?)   

 

Nebo jí něco jiného schází? 

  

V každém případě, jakkoliv to jen půjde, svoji loď nikdy neopouštěj a starej se o ni 

jako správný kapitán. Zejména teď, když proplouváš mořem, které se jmenuje 

vězení. 
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DEN SEDMÝ 

 

Dnes jsme s Rackem vedli dlouhý rozhovor. Celý den jsem se učil, celičký den! To se 

mi už pěkně dlouho nestalo! Hodně se mě vyptával, hodně se o mně dozvídal a 

vyprávěl spoustu zajímavých věcí o plavbě. Pravda, o některých věcech jsem do té 

chvíle nikdy nepřemýšlel, a přitom se ukázalo, že bych se bez nich nemusel daleko 

dostat. A to je prý teprve začátek! Už teď mi jde z toho hlava kolem… 

  Hned ráno mě zaskočil dotazem, kdeže mám kompas. No kde? Někde ho 

najdu, snad bude v šuplíku nebo v kufru… tady někde… Tohle ho úplně dostalo! Vzal 

to pak se mnou jako na vojně. Jak jsem se prý na svou cestu přichystal?! Co mám 

vůbec za námořnické vybavení?! A začal dril. Rozložit mapu na stůl! A pečlivě 

prostudovat!  Do detailů! Musím přiznat, že jsem ji neměl v úmyslu nijak moc 

zkoumat. Byl jsem přesvědčen, že se mořem jednoduše proplouvá, vítr a voda Tě už 

někam zanesou… Nějak bylo, nějak bude… A přitom, jak mi pak ukázal, na 

mořských mapách jsou zakreslené cesty! Jsou to trasy, které se nevytvořily náhodně. 

Mnoho námořníků je v minulosti muselo objevit i za cenu vlastního bloudění nebo i 

ztroskotání. Ano, i tak se dozvídali o tom, která cesta je bezpečná a kterým místům 

se zdaleka vyhnout… 

  Pak mi ukázal, jak jsou na mapě 

značené mořské proudy. Dobré proudy, 

to jsou ty, které mohu využít, abych se 

dostal dál, a které mne nesvedou ze 

stanoveného směru. A nenesou s 

sebou nebezpečí vzniku mořských 

běsů… A proudy studené, hluboké a 

temné, které by mě mohly stáhnout ke 

dnu. Mám-li jen trochu rozumu, tak se 

jim budu vyhýbat! Díval jsem se na 

mapu, jak se trasy na ní klikatí. 

Podivoval jsme se nad tím… Vždyť 

moře je moře, zastaví Tě snad jen 

skála, tak proč nejsou přímé? Racek mi 

ale řekl, že zkratky nemusí vždy dobře dopadnout, jakkoli vypadají lákavě. Vedou 

neprobádanými končinami, jsou nepředvídatelné.  

 

A s čím jsem vůbec nepočítal, jsou piráti. … Zaskočilo mne, že někteří by mohli 

vypadat jako moji přátelé, jak zrádný může být tento omyl. V myšlenkách jsem se 

vrátil ke svým kamarádům, jací to jsou vlastně lidé, co nás spojovalo, byli to jen drogy 

a budeme mít něco společného i nadále, když já jsem teď na jiné cestě? Budu se jich 

moci vzdát, když zjistím, že to jsou vlastně převlečení piráti, kteří mne chtějí okrást o 

moji budoucnost? 
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Uvědomil jsem si, jak je důležité poznávat svět, ve kterém žiji a lidi, které chci, aby do 

něj patřili. 

  Racek mne vyrušil z mého přemýšlení dalším vyprávěním o mapách. „Víš, 

stejně jako je dobré znát mapu moře, krajinu, kterou proplouváme, tak je stejně 

důležité znát i svoji vlastní, vnitřní krajinu, sebe samého. Poznat svoje síly, svoje 

možnosti, dovednosti, poznat všechna svá zákoutí. A odhalit také stíny, tedy to, na 

co ještě nestačím, kde se cítím být nejistý a křehký.“ 

  Při tom vyprávění jsem si vzpomněl na sebe a na zmatek, který jsem prožíval 

před vyplutím. Nevěděl jsem, co vlastně chci, jen jsem cítil hroznou potřebu pohnout 

se z místa, něco změnit… Jaké síly to asi ve mně zápasily? A kde se pak ve mně 

našlo odhodlání vydat se na cestu? Na svoji Cestu? Co se ve mně odehrávalo, to 

bych se chtěl jednou dozvědět. Netušil jsem, jak to je těžké, tohle sebepoznání. Na 

jednu stranu mne to láká, cítím, že je to nutné, ale na druhou stranu mě to děsí a 

mám chuť před sebou utéct… 

„…utíkat? To by byla škoda! Vždyť i zkušenosti, kdy se Ti plavba nepovedla, mohou 

být vzácné, můžeš se z nich učit jako z učebnice. Tady jsi právě proto, aby ses naučil 

plout a nenarazit do skály! 

Chce to jen trochu trpělivosti a ochoty věnovat se tomu v myšlenkách. Najednou jsi 

celý v tom svém přání jít dál, už se vidíš, jak žiješ životem úplně jiným než dřív, 

nechce se Ti ohlížet dozadu, zvlášť, když Tě pohled na to, co za sebou vidíš, moc 

netěší. Je to pochopitelné. Každý člověk se má potřebu bránit před nepříjemnými 

myšlenkami, radši je vytěsní do hloubky své duše. Ale byla by škoda nevyužít 

možnosti o svých zkušenostech mluvit. To ti umožní se poučit i z vlastních pádů, 

karambolů a už je pak nebudeš dále opakovat…co říkáš, to už stojí za pokus!“ 

 A od toho tu právě jsme. Máme pro tebe cvičení. Bude to pravý námořnický rozbor 

jedné plavby, Tvé plavby, která se Ti nepovedla. Třeba minulý výstup z vězení nebo 

když jsi se rozhodl začít žít jiným stylem života, ale dlouho Ti to nevydrželo. Možná 

proto, že jsi neměl žádnou mapu nebo ses do ní nepodíval nebo jsi neměl kompas, 

kdo ví. 

Cvičení by Ti mělo zároveň pomoci uvědomit si, jak jsi na tom s navigováním a v čem 

ho zlepšit. 
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Cvičení č. 3: 

Základní cvičení navigace 

 

1. Vezmi si větší list papíru, nejlépe celou čtvrtku a nakresli na něm MAPU. Označ 

sever jih východ západ. 

2. Do středu nebo libovolně na mapě označ svoji startovní pozici. Je to pozice, na 

které jsi byl, když ses rozhodl pro změnu, např. po výstupu, když sis říkal, že začneš 

úplně jinak nežli dřív, že si dáš pozor. Dokonce jsi mohl mít v hlavě plán, jak budeš 

žít. 

3. Na mapě zakresli CÍL: Urči mu místo, označ, zda jsi šel směr severozápad např. 

260 stupňů, nebo 360 stupňů na sever… 

4. A teď si vzpomeň. Vzpomeň si na ten svůj plán a na den první.  

 

Naše otázka je: Podařilo se Ti jít podle plánu? Udělal jsi všechny kroky, tak jak 

jsi chtěl? Jestli ano, zaznamenej to jako kousek přímé linky, která směřuje 

k cíli. 

Určitě si zkus vzpomenout, co ten den bylo dobré, jakou jsi měl náladu, co, nebo kdo 

Ti pomáhal, podpořil tě, co Ti říkali, nebo naopak, co Tě rušilo a vnímal jsi jako 

nebezpečí.  Zaznamenej si tyto myšlenky, klidně i na samotnou mapu. Ať to pěkně 

vidíš černé na bílém. 

Pokračuj ve vzpomínkách i s dalšími dny.  

 

A teď otázka: Díval ses na KOMPAS? Uvědomoval sis svůj cíl? Důvody, proč 

jdeš právě tím směrem? Ano nebo ne? Jak to bylo? 

Vzpomeň si, kdy se ručička Tvého kompasu nebezpečně zachvěla a Ty ses od 

směru vzdálil. Proč se zachvěla? Jaká situace tomu předcházela? Jak ses cítil? 

Zaznamenej to! Linku své cesty odkloň tak, jak si myslíš, o kolik jsi minul zakreslený 

směr. 

 

A co se dělo dál? Další dny? Svou cestu zakresli do onoho osudného 

okamžiku, kdy jsi narazil, rozbil se, ztroskotal. Co se s Tebou dělo?  Koho jsi 

měl ve své blízkosti? 

A co zůstalo z Tvé lodě? Rozbila se celá nebo jsi mohl ještě nějakou dobu 

plout? 

Máš-li vše zakreslené, podívej se zpětně ještě jednou na svoji plavbu.  
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Uvědom si ještě jednou, co vše přispívalo k tomu, abys šel správným směrem: lidi, 

situace, pocity, opatření, která jsi Ty sám udělal. 

A stejně tak pojmenuj důvody, které Tě od cíle vzdalovaly, které vedly k odklonu. 

Napadá tě už nyní, co bys dnes udělal jinak? Proč?  Zaznamenej to. 

 

 A poslední otázka: Jak jsi na své cestě využíval KOMPAS! Myslíš, že jsi ho 

využíval dostatečně? Nezůstal náhodou v kapse? 

Jak kompas správně využít, to teď právě Racek vysvětluje našemu námořníkovi – 

nováčkovi, slyšíte ho? 

 

Bude důležité, abych si svůj směr udržel. Racek mi popisoval, jak i sebemenší 

odchýlení od zadaného směru může mít neblahé následky. Tak, jak mi je vylíčil, bych 

je opravdu nechtěl zažít. „Námořník,“ pokračoval dál, „chce-li bezpečně dorazit ke 

svému cíli, musí mít neustále na očích střelku kompasu. A pokud nemá kompas, měl 

by sledovat alespoň hvězdy. Na cestě se mohou objevit nepředvídané události jako 

nepříznivý vítr, bouře, podmořský útes apod.“  S kompasem prý mohu, když už nic 

jiného, minimalizovat případná nebezpečí. Hned mě však začal utěšovat, asi si 

povšiml mého vyděšeného výrazu. „Na mořích, na všech mořích, jsou MAJÁKY, aby 

Ti v noci a při bouřce ukazovaly svým světlem cestu, aby ses neztratil a včas sis 

všiml nebezpečných útesů a úžin.“.  

Majáky, kompasy, mapy… Už se mi to všechno pletlo. To je nalejvárna! Ale 

zajímavá, začíná se mi to líbit. Začínám se cítit dobře! A také už umím kormidlovat.  

Racek sedí po mé pravici a občas mne klovne, abych neusnul. Vypráví mi také o 

cestách, které má on sám za sebou, chvílemi si zdřímne a nechá se jen tak vézt.  
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DEN TŘINÁCTÝ 

  

Nastala noc, moře bylo klidné, obloha jasná a plná hvězd. Byly tak krásné… V 

podpalubí jsme si udělali pěkný večer a dlouho do noci jsme si o všem povídali. 

Vyprávěl jsem Rackovi, jak to se mnou všechno začalo a kam mě to až přivedlo. Jak 

jsem dlouho nedokázal vystoupit z toho „rozjetého vlaku“, zatímco se mnou ujížděl, 

kam jsem vůbec nechtěl… A jak mě to ze začátku ani tolik netrápilo. Bylo to období, 

kdy se do mého života vkrádali jiní lidé. A moji blízcí, kamarádi ze školy a z práce, 

z mého dřívějšího světa, se ztráceli. Vzdálil jsem se jim a dlouho jsem je nevídal. Tak 

moc mi teď všichni schází… Vlak uháněl bez zastávky a byl čím dál rychlejší. Kde by 

mi byl konec, kdyby mě nezastavilo vězení. Dnes se ptám sám sebe, proč a jak se to 

všechno stalo? Má všechno to, co se v mém životě děje nějaký smysl? Dříve jsem ho 

ani nehledal, ale teď se něco změnilo. Nebo jsem se změnil já? Cítím, že všechno, 

co se mi teď děje, má pro mě skrytý význam. Je to výzva, abych svému životu dal ten 

smysl já sám! Skutečně, všechny ty karamboly mi daly zároveň možnost, abych se 

nad svým životem zastavil a dal mu nový směr!                       

  Racek se mě zeptal, jestli mi nechybí „moji lidé“ z vlaku a jestli tuším, jak 

dlouhá to bude cesta a jak to se mnou bude dál? Už dlouho jsem si chtěl na tuto 

otázku odpovědět.  A tak jsem se ani nedivil, že to tak snadno šlo ze mě ven, jako 

kdybych ho znal sto let. Ale to bylo tím, že jsem konečně měl příležitost s někým o 

tomhle mluvit. Dřív jsem si myslel, že stačí moje rozhodnutí, pevná vůle a vše nějak 

přebrodím… Ono se to nějak samo povede… Dnes vím, že to byl veliký omyl. Racek 

to za mě výstižně pojmenoval: „Byla by to pouhá okružní jízda, pro kterou není 

potřeba ani mapu, ani kompas, a která má většinou podobný průběh“. Zeptal se mě 

tedy, jak to udělám? Jenomže právě tohle jsem zatím vůbec nevěděl… Chtěl jsem, 

aby mi s tím poradil. Vždyť je tu právě od toho, ne? Divil se, že se vůbec ptám! Prý je 

to ale makačka, a jsem-li na ni přichystaný, tak si mám vyhrnout rukávy. Pozorně mě 

přitom sledoval, jestli si je skutečně vyhrnuji, a pak jsme se do toho pustili! Opravdu 

jsme makali. Slyšíte dobře! Byla to opravdová makačka!  Na začátku si prý musím 

ujasnit cíle. U každého se zastavit a sám sebe se zeptat, proč ho chci dosáhnout a k 

čemu mi to bude dobré. Až tohle budu mít hotové, můžeme se pustit do plánování. 

To je prý nejdůležitější úkol! Bez něj ani krok.  

  Sám sebe jsem se tedy ptal: Co je mým cílem? No, přece mít normální život. 

Vždyť já ani nevím, jak to vypadá ten normální život… Vím jedno. Nebrat drogy, a 

hlavně už neskončit ve vězení. A pak hodně dalších cílů, jako najít si práci, dát si 

všechny věci do pořádku, jednou mít svoji rodinu, žít jako ostatní lidé, mít kolem sebe 

dobré lidi a nemuset být v neustálém strachu a stresu. 

  „STOP – STOP – STOP – ZPOMAL! Máš těch cílů požehnaně, zaplať pánbůh 

za to, ale je potřeba v nich trochu udělat pořádek, abys viděl, kam který patří! 

Některé cíle jsou na dlouhé tratě a vede k nim hodně malých cílů, malých krůčků, bez 

nichž by ses k hlavnímu cíli nedostal. Máš-li své cíle před sebou, můžeš se pustit do 

plánování! Jak na to? Nad každým cílem se zastav a urči konkrétní kroky, které pro 
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něj budeš muset udělat. Napiš si, kdo Ti s ním pomůže, v čem všem si budeš muset 

udělat pořádek, jak dlouho bude trvat, než jednotlivý krok zvládneš. Když si budeš 

psát jednotlivé kroky vedoucí k cíli, snaž se o to, abys je zvládl. Víš, jak to myslím? 

Abys na ně měl zkrátka dostatek sil a nevzal sis příliš veliké sousto! Mohlo by Tě 

odradit, že dlouho není vidět žádný úspěch.“ 

Pomalu mi začalo docházet, do čeho jsem se vlastně pustil. 

Racek pokračoval dál: „Do plánu si zapíšeš nové, menší cíle a úkoly. Abys měl svůj 

plán, stále jasně utříděný, kdykoliv si na nějaký cíl vzpomeneš, zakreslíš ho do mapy. 

Jo, do své vlastní! To koukáš, co? Je to nejlepší způsob, jak svoje myšlenky 

zviditelnit.“ 

 

A tak jsem psal a kreslil a psal… Měl jsem pocit, že teď dělám něco skutečně 

dobrého pro svůj život a ani jsem si nevšiml, že jsem už 13. den na cestě. A s tímto 

zjištěním jsem se s ještě větší chutí pustil do psaní svého plánu a zakreslování míst 

na mapě, až jsem nad tím usnul. Naštěstí mě Racek zastoupil u kormidla a já mohl 

v klidu spát. Probudil mě až ráno. Volal na mě, abych se šel podívat na hejno delfínů, 

kteří si to brázdili vlnami. Úžasný zážitek! Dřív bych si jich ani nevšiml. 

Vlastně je to fajn, že jsme se s Rackem potkali a je tu se mnou. Mám teď pocit, že tu 

cestu zvládnu! Nejsem ponechán napospas moři! Cítím se, jako kdyby mě pustila 

křeč a já si mohl konečně více všímat toho, jak mi vlastně je. Třeba si přiznat, jak 

jsem strašně unavený z toho všeho, co mám za sebou. A zároveň mě naplňuje 

naděje. Naděje, že je změna opravdu možná, to mě hřeje u srdce a dává vítr do 

plachet. 

 

Jen vzdáleně jsem do svých myšlenek pouštěl hlas Racka, jak mi říká: „Víš, jak 

budeš plout, dozvíš se o sobě mnoho nového. Třeba, co se to vlastně s Tebou dělo, 

co máš za sebou a jaký život bys chtěl žít.“ 

 

  Moře je už několik dní klidné. S Rackem probíráme moje plány, které jsem si 

napsal. V myšlenkách se pohybujeme chvilku dozadu, chvilku dopředu, jako na 

houpačce. Chvilku mluvíme o tom, jaké to bylo, a pak zase, jaké chci, aby to bylo. 

Svěřil jsem se mu se svými sny. Ještě pořád mi moje cesta připadá jako sen. Sním o 

tom, jaký bych chtěl být, jaké lidi bych chtěl poznat, co všechno budu dělat, na co se 

těším. Mám dojem, že mi Racek opravdu rozumí. 
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Cvičení č. 4: 

Myšlenková mapa 

 

Je na čase, aby sis také nakreslil svou myšlenkovou mapu. Je to Tvůj plán, jak 

dosáhnout cíle, který sis určil a po kterém toužíš. 

Budeš k tomu potřebovat větší papír, nejlépe dvě čtvrtky! A pastelky, když bude Tvá 

Myšlenková mapa zakreslená barevně, lépe si na ni vzpomeneš. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jdeme na to: 

 

1. Do středu papíru zakresli svůj cíl: To, co je pro Tebe důležité, čeho chceš 

dosáhnout, udělej to jako malý obrázek, tak aby se Ti líbil, aby sis na něj rád 

vzpomněl. 

2. Podobně nakresli i jednotlivé kroky, které budeš muset podniknout, abys dosáhl 

svého cíle.  Tyto kroky vedou jako větve od středu obrázku.  

3. Aby se Ti podařilo těchto jednotlivých kroků dosáhnout, bude nutné udělat další 

menší krůčky. Nakresli je jako malé větve, které vyrůstají z hlavních větví.  

 

Jak se Ti líbí Tvá myšlenková mapa? Vypadá jako košatý strom. 

Tím, že sis svůj plán zakreslil, máš už jednu část úkolu hotovou.  

                                                       

 

A víš co to Myšlenková mapa vůbec je? Přišli na to psychologové. Když 
obyčejný smrtelník přemýšlí o tom, co by chtěl nebo čeho by měl 
dosáhnout, tak obvykle se mu hned vzápětí   začnou vybavovat všechny ty 
překážky, které bude muset překročit, než k cíli dojde. Ještě to pěkně završí 
seznamem úkolů a problémů, které bude muset vyřešit. Má-li to takto ve 
svých myšlenkách, tak se mu do toho moc nechce nakukovat. Má všechno 
pěkně schované v hlavě, a občas to na něj jako kostlivec ze skříně spadne 
večer před spaním, kdy si plánuje, co vše ho čeká. Pocity to nemusí být 
moc povzbudivé, i když samotný cíl může být a je krásný. Třeba, že zlepší 
svou kondici nebo že udělá rekvalifikační kurz nebo třeba léčbu…  
Proto se při plánování doporučuje nakreslit myšlenkovou mapu, která je víc, 
než seznam úkolů. Umožňuje, aby se k ní člověk opakovaně vracel a 
sledoval, jak se mu daří dělat postupné krůčky, které vedou k vysněnému 
cíli. 



 19 

 A teď to nejdůležitější: Jak s Myšlenkovou mapou pracovat… 

 

Sleduj, plánuj plnění malých postupných krůčků. Kdykoliv, ale opravdu kdykoliv se ti 

podaří udělat i ten nejmenší: Zaznamenej to do své mapy. Sám pro sebe vymysli, jak 

označíš SPLŇENO, jen ať je to vidět.  Kdykoliv na mapu koukneš, uvidíš, že na Tebe 

blikají už hotové krůčky. A když večer ulehneš a vzpomeneš si na svůj plán, tak na 

Tebe nespadne žádný kostlivec ze skříně, ale vybaví se Ti celá Tvoje mapa, i s tím 

co je už hotové. Obrázky si lépe pamatujeme a vybaví se nám k nim i emoce, které 

se vztahují k tomu, čeho toužíš dosáhnout. 

 

Také si lépe uvědomíš, že nestojíš na stejném místě, ale že pro svůj vysněný cíl už 

pracuješ, že už nyní utváříš podmínky pro to, aby se Ti podařilo cíle dosáhnout, i 

když cesta k němu je dlouhá. A povzbudí Tě i to vědomí, že nestagnuješ a že 

nemusíš čekat, že jednou, pak, toho budeš muset tolik udělat, aby se Ti splnil sen. 

  

Žádné pak. 

 

Pusť se do toho teď hned! 
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DEN TŘICÁTÝ TŘETÍ 

 

Probudil mě divný sen. Zdálo se mi, že mě Racek budí, klove do mě a křičí: „Vstávej, 

vstávej! Nejsme tu sami! Vetřelci na lodi!“ Vytáhl mě z postele a hnal do podpalubí. 

Pravda, tam moc často nechodím, jen pro zásoby. Vzal jsem sirky a spolu s Rackem 

vstoupil do přítmí… Koho jsme tam našli? Myši, jak ohlodávají moje plány! Bylo jich 

plné podpalubí… A právě v tom okamžiku jsem se celý zpocený probudil. 

 Vyprávěl jsem sen Rackovi. Nijak 

ho to nezaskočilo. Zeptal se mě jen, 

jestli se mi někdy stalo, že by mi 

plány někdo „ohlodával“. A víte, že 

jsem si ty myši hned vybavil? To 

vlastně byly ty chvíle, kdy jsme na 

pokoji po večerech s ostatními na 

cele vzpomínali na staré „dobré“ 

časy a někteří spřádali plány, jak si 

to užít lépe, příště až nás pustí.… 

Tenkrát, než jsem se vydal na SVOU 

CESTU, jsem měl tyto řeči rád, 

tehdy mi to bylo příjemné a bavilo 

mne to. Kolikrát mě zatáhli do svých špinavých plánů…  

 

Až teď mi dochází, jak rychle bych se mohl takto vrátit do vyjetých kolejí. Teď už to 

vím, tohle byly myši. Myši, které opouštějí potápějící se loď jako první. Je mi jasné, 

že když se objeví, musím s nimi rázně zatočit, vyhnat je, vyhýbat se jim. 

Už chápu, k čemu je mi KOMPAS! Je potřeba neustále kontrolovat směr, kterým 

jsem se vydal. Ptát se každý den sám sebe, proč jsem se na tu cestu vydal. Proč 

chci jít tímhle směrem a ne jiným? Co to znamená pro můj život? A všímat si každé 

odchylky na střelce kompasu. Mohl bych jinak skončit ve své vlastní pasti, je jich 

spousta. A pokud si nedám pozor, nemusím si ani všimnout, že jsem do ní šlápl.… 

 

„A je to tady, možná je teď ten správný okamžik, abych tě seznámil s něčím, co se 

týká i Tebe, teď, když už pluješ tímto mořem, hlubokým mořem jako je vězení. 

Navenek se to moře může podobat Tichému oceánu. Ale zdaleka není Tichý. Jeho 

hluboké proudy skrývají podvodní život a příšery. Platí tu jiná pravidla. Hlavně je tam 

TMA. „Vězeňské podhoubí“ kraluje tam, kam vězeňská služba nevidí, nemá přístup, 

v době, kdy i dozorci spí…  Bude důležité, abys měl dobře otevřené oči a mohl tak 

zabránit, aby se na Tobě nepodepsala. Říká se tomu PRIZONIZACE.“ 
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Co to je prizonizace?  

Je to způsob přizpůsobení se životu ve vězení. Vyžaduje si to nepřirozený způsob 

života v uzavřené instituci, pro kterou je charakteristický řád, předpisy, nemožnost se 

na nich podílet, rutina, omezení iniciativy. Člověk se musí podrobit řádu. Mít 

pravidelný denní režim je prospěšné, zejména po delším chaotickém způsobu života. 

Společná zkušenost uvěznění a podřízení se stejným pravidlům, izolace od blízkých 

a omezená možnost být sám sebou, může mít negativní dopad na fungování 

uvězněného člověka. Ztrácí chuť se projevovat.  Může to vést k odosobnění, které 

psychickému zdraví nepřispívá. To, že se někdo stane členem skupiny vězňů, mu 

umožní, aby se cítil, že někam patří, že patří mezi uvězněné. Sdílí s nimi stejné 

podmínky života a požadavky, které se na něho kladou. 

 

V lepším případě uvnitř sebe, pro svou duši, si člověk ponechá tvář a své hodnoty. A 

tak, jen navenek, přijme hodnoty a normy, které diktuje vězeňské podhoubí. Ono má 

svá pravidla, vzdálená od zdravého a tolerantního způsobu života, tak jak jsme zvyklí 

v rodině, společnosti. 

V tom horším případě se člověk těmto pravidlům a zvykům podřídí a přijme je jako 

svá, ztotožní se s nimi. Dopadá to na jeho přístup k samotnému uvěznění, plánování 

a přípravu na život po výstupu z vězení. Určitým lidem úplné přijetí „vězeňských 

způsobů myšlení“ pomůže čelit praktikám společného života na celách. Nevyplatí se 

vyčnívat, být jiný než ostatní. Pro někoho splynutí s davem znamená záchranu před 

příkořím, která se ve vězení občas dějí. Ale odnáší–li si takto navyklý způsob 

přemýšlení a chování do života na svobodě, je možné, že se do vězení brzy vrátí.  A 

to je negativní dopad prizonizace. 

Pobyt ve vězení s sebou nese tuto zátěž a je dobré o tom vědět.  

Mnoho lidí jde do vězení s obavou o své JÁ, mají potřebu zachovat si svou identitu, 

svou osobnost, netouží po tom být součástí vězeňského podzemního života, kde 

vládnou jiné zákony a praktiky. Chceš-li zůstat sám sebou, bude nutné, abys o svou 

duši pečoval a vnímal, co se kolem Tebe děje. Pomůže Ti, když budeš pracovat na 

svém sebevědomí, pečovat o své hodnoty, sdílet je třeba v dopisech se svými 

blízkými, s přáteli, pracovníky, kterým důvěřuješ. Dobrým opatřením je plánování 

svého pobytu ve vězení. Když už se stalo, že v něm musíš být, tak ho využij 

ke zlepšení v těch oblastech, kde je to možné. Využij, co Ti nabízí věznice: práce, 

aktivity, léčebné programy… 

 

Vězení je hluboké moře, plné vírů, podvodních skal a hodně pirátů! Jen tu a tam 

plave nějaký delfín. Takže kompas do ruky a nepouštět ho z očí! I to je způsob, jak 

zabránit, že zapomeneš na své hodnoty a cíle.   

Že zapomeneš, kdo vlastně jsi. 
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Když pečovat o duši, tak jak? Jak se o duši pečuje?  

 

Minimálně uvědoměním si své cesty. K tomuto uvědomění jsou nutné určité 

podmínky, samo od sebe se nic nestane. Mnohdy člověk potřebuje vytržení 

z každodenního života, aby se vůbec touto myšlenkou mohl zabývat. Člověk 

potřebuje vnitřní ticho a klid, aby si mohl utřídit myšlenky, a uvědomovat si sám sebe 

ve vztahu k jiným lidem a životu. 

 

A víš co? Já něco pro Tebe mám. Vždyť povídání o duši není jen tak. Podělím se 

s Tebou o jednu vzpomínku, věřím, že Tě potěší! Navíc, máme za sebou už měsíc 

plavby, kdoví, jak je tam daleko, na pevnině, viď? Hýří to tam životem. Je léto, život, 

zábava, melouny. Ano melouny! 
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                                                        SEMÍNKO MELOUNU 

 

Doma jsme měli moc rádi melouny, proto, když se nám poštěstilo koupit obzvlášť 

sladký, ještě u stolu jsme si řekli, že si semínka takového melounu musíme nechat a 

příští jaro je zasadíme na zahradě! Vyrostou nám sladké melouny, nikoliv jako ty, 

které jsme na naší zahradě sklízeli. Ty vyrostly ze zakoupených semínek a byly na 

hony vzdálené od těch, které v létě u nás na trhu prodávali překupníci z jihu. Měli 

celé kopce obrovských melounů, které vyrostly v Řecku, Makedonii. Ty naše většinou 

chutnaly jako nasládlý okurek. 

A tak někdo z nás, semínka onoho sladkého melounu umyl, dal sušit na balkón, na 

sluníčko, pak je uchoval do krabičky od sirek, kterou dal do kredence nebo jiné místo. 

Skončilo léto, překupníci melounů odjeli do svých zemí. I my zapomněli na chuť 

melounů, pochutnávali jsme si na dalších dobrotách ze zahrady. 

Pak přišlo jaro a my chtěli semínka zasadit do jogurtových kelímků. Asi bychom jim 

šeptali a starali se o ně, než zapustí kořínky a zvládnou růst na zahradě. Jenže 

semínka nikde. 

Hledali jsme je všude: v kredenci, v šuplících, na balkónech, jestli jsme tam na ně 

nezapomněli, ale semínka jako by se do země propadla. 

No co se dalo dělat, než koupit semínka v obchodě a doufat, že nám taky nějaké 

sladké melouny vyrostou. 

Mnohokrát se tohle u nás doma opakovalo. I přes to, že náš dědeček byl zahradník a 

k bylinkám máme blízko. 

Jak to udělat jinak? Proč jsme tak lehce zapomněli na něco, co jsme si sami přáli? A 

jak málo nás dělilo od toho, že jsme mohli semínko vložit do hlíny, pak ho zalévat a 

šeptat mu – prý nás rostliny slyší! Mohli jsme je, ještě křehké, zasadit na zahradě a 

pak se modlit, aby bylo slunce, aby občas 

sprchlo, ale ne moc, aby je nesnědli srnky nebo 

zajíci. A měli bychom radost z toho, že nám pod 

rukou roste něco, v co věříme, že bude opravdu, 

ale opravdu dobré a sladké! 

Takovému semínku se podobá i naše duše. 

Když ucítíme potřebu udělat ve svém životě 

změnu, když nám naše cesta, náš život dává 

smysl, máme touhu tou cestou jít, tak to je právě 

ona vhodná chvíle, kdy je nejvyšší čas 

zpozornět, abychom slyšeli, co nám naše duše 

napovídá a mohli ji dát vše, co pro svůj růst 

potřebuje. 
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Následující cvičení Ti pomůže zmapovat, jak jsi na tom Ty! 

 

Cvičení č. 5: 

Kterým směrem jdu? 

 

Jaké máš zkušenosti se zpochybňováním svých cílů ve vězení. Kolikrát jsi už své 

plány změnil? Zkus napsat všechny varianty, které jsi už měl, o kterých jsi přemýšlel. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

V jakých situacích se střelka Tvého kompasu nejvíce chvěje? Kdy se vzdaluješ od 

svých plánů a cílů? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Souvisí to s nějakou konkrétní situací? Je jich více? Které to jsou? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Co v takových situacích děláš? Co Ti pomáhá? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Stává se Ti, že podlehneš nátlaku skupiny a uděláš něco, co Ti není vlastní, s čím se 

vnitřně nemůžeš ztotožnit? Co Ti brání poslechnout svůj hlas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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DEN PADESÁTÝ OSMÝ 

 

Máme za sebou už pořádný kus cesty. Pustil jsem se do práce podle plánu, tak jak 

jsem si ho zakreslil do své mapy. Je toho strašně moc. Ještě pořád se mám co učit, 

třeba jak získat kontrolu nad celou lodí v různých situacích, jaké pasti jsou 

nastražené kolem a jak to udělat, abych se do nich nechytil. Zkrátka co dělat, abych 

nad nimi vyzrál! Racek už se mnou není na lodi pořád, ale vídáme se skoro každý 

den a probíráme, jak mi to jde. Umí mě podpořit, zvlášť když se v něčem podceňuji, 

když si nevšímám svých malých úspěchů, nevěřím si… A jindy mě zarazí nečekanou 

otázkou, když se přeceňuji. To mi pak nařídí, abych si zopakoval některé už probrané 

lekce z navigace. 

„…jó , jó, ještěže se k tomu hlásíš. Ale je pravda, že je toho hodně, na co se snažíš 

myslet a mít v povědomí. Tolik oblastí života souvisí s tím, aby se Ti dařilo, abys 

zabránil uklouznutí a měl pocit, že jdeš dobrým směrem. 

Jak to udělat, aby Ti to přinášelo radost? Myslím to vážně s radostí. Zatím to bylo 

hodně o tom, na co vše si dát pozor, na co myslet a na co nemyslet, co dělat a co 

naopak nedělat a přitom by vše mělo směřovat k tomu, že budeš vést život 

harmonický, v souladu se svými cíli, možnostmi a potřebami…“  

Pracuji na duchu i na těle! Plnou parou. 

 

V těchto dnech píšu další dopisy svým blízkým o svých plánech a o tom, co všechno 

jsem už udělal. Chci, aby věděli, že to nejsou pouhé sliby jako dřív, kdy jsem říkával: 

„Až se vrátím, tak bude všechno jinak…,“ a pak to bylo stejné jako dřív, někdy i horší.  

Ne, ne, já jsem jiný už teď!  

Mám novinku! Začal jsem pracovat na své kondičce. Zjistil jsem, že když jsem v lepší 

fyzické pohodě, mám lepší náladu i víc energie. A tu teď opravdu potřebuji. Stejně 

jako potřebuji i klid v duši. Využívám všechny možnosti, které mi moje malá loď 

nabízí. Se změnou jsem začal už teď, neodkládám ji na dobu po doplutí do svého 

přístavu.  

 Je to tak. Včera jsem přišel na to, jak mi úplně jinak utíká čas, že jsem mnohem 

vyrovnanější a klidnější. Vrací se mi síla. Je to asi tím, že mám lepší představu o 

tom, co mne čeká, jaké to bude, a hlavně se na to těším! Má to pro mne obrovský 

význam! 
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Cvičení č. 6: 

„Zlepšováky“ 

 

Možná jsi i Ty začal se svou změnou a něco se Ti už podařilo! Často jsou to 

maličkosti, ale zkus si jich všimnout (lépe spím, vyhýbám se drogovým řečem na 

oddíle, navázal jsem kontakt s rodinou, a podobně). V následující nabídce „odfajfkuj“ 

svoje „malé úspěchy“, jsou ve skutečnosti veliké.  

A kdyby se Ti zdálo, že je „fajfek“ málo, nezoufej. Půjdeš-li podle svého plánu, časem 

jich rozhodně bude přibývat! Můžeš si ke každému napsat pár poznámek, jak se to 

změnilo a v čem? 

 

V oblasti fyzického zdraví 

 Zlepšil se mi spánek: 

 Odeznívají abstinenční příznaky: 

 Úplně zmizely absťáky 

 Mám více energie: 

 Začal jsem cvičit: 

 Chodím pravidelně na vycházky: 

 Jiné: 

 

V psychické oblasti 

 Mám lepší náladu: … 

 Vrátila se mi chuť plánovat svůj den, budoucnost: 

 Zlepšila se mi/ vrátila se mi paměť: 

 Lépe se soustředím: 

 Plánuji svůj život po výstupu: 

 

Já a druzí 

 Zlepšila se mi komunikace s rodinou, blízkými: 

 Chodím do práce a baví mě to! 

 Lépe se mi komunikuje na oddíle:  

 Začal jsem se zajímat o to, jak řešit dluhy, pracuji na tom: 

 Sbírám informace o reálných možnostech pracovat po výstupu (nebo se léčit a 

jiné, máš-li to ve svém plánu): 
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DEN OSMDESÁTÝ DEVÁTÝ 

 

Stalo se něco hrozného! Nevím, jak 

to říct. I před Rackem jsem se styděl. 

Ano, mám za sebou skutečnou 

námořní katastrofu, málem to 

skončilo ztroskotáním. Už ani nevím, 

jak se to celé semlelo. Pamatuji si 

jen, že mě stáhl proud. Vůbec jsem 

to nečekal! Pravdou je, že mě možná 

rozhodil dopis, který mi ten den 

došel. Měl jsem pak celý den po 

náladě. A kolem mě si zrovna 

povídali o tom, jak by si dali a jaké to 

je… a já dostal šílenou chuť!  

 

A najednou to bylo přede mnou… Vzal jsem si… V ten okamžik mě celého zaplavila 

slast a já zapomněl i na své plány i na předsevzetí. Všechno zmizelo jako sen a já 

tonul v rauši… Možná jsem chtěl uniknout blbé náladě, únavě, vůbec jsem s tím 

nepočítal… už ani sám nevím… Všechno se odehrálo strašně rychle. Proud mě 

unášel na hlubinu… Až Racek mě na palubě vzkřísil. Bože, jak já jsem se styděl! 

Najednou jsem měl pocit, že je vše k ničemu, že nic nezvládnu… Bál jsem se mu 

podívat do očí, ale on mě ujišťoval, že když to nevzdám, může být vše v pořádku, že 

to spolu zvládneme. Nejprve se prý ale musím uklidnit. Tak mám dnes volno na 

zotavenou. Zítra to spolu probereme. 
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DEN DEVADESÁTÝ 

 

Racek na mě ráno čekal na palubě. Pohodlně jsme se usadili a všechno v klidu 

probrali. To mé uklouznutí pojmenoval lapsem. A když se stane někomu, kdo se 

rozhodl, že už nechce brát, tak je to prý okamžik, ze kterého si může vzít i něco 

poučného. Třeba zjištění, jak silná je v něm závislost. Ano, nepříjemné zjištění, že 

nespí! Nespí mrcha jedna!  

Je důležité si toto uvědomit a pak se v myšlenkách vrátit k celé situaci, která 

uklouznutí předcházela. Musel jsem si vybavit, v jaké situaci jsem byl, jakou jsem měl 

náladu, s kým a kde jsem byl. Dostal jsem za úkol vypátrat ten okamžik, co to celé 

„spustilo“, tedy odhalit své vlastní spouštěče. 

Chuť má prý své pevné zákony. Vyplatí se, aby je člověk znal, byl na ně připraven. 

Toto mi řekl Racek o chuti a jejich principech, to jsem dostal zase jednu důležitou 

lekci a jsem za ni rád. 

1. „Chuť si vyrobíš dlouhodobým užíváním drog a stejně tak dlouhodobě přetrvává 

i poté, co jsi s braním drog přestal.“ A já si naivně myslel, že to bude jako 

s chřipkou, že to samo odezní… 

2. Mohou být spuštěny lidmi, místem, věcmi, nebo něčím, co jsi měl v minulosti 

spojeno se svým užíváním drog. 

3. Většinou platí, že na začátku abstinence jsou chutě silnější a časem slábnou, 

pomalu se vytrácejí, zejména pokud člověk svůj život naplní něčím novým, 

POZOR na NUDU, je zákeřná! 

4. Chutě budou ztrácet svou sílu, pokud je nebudeš užíváním posilovat, 

příležitostné užívání bude pouze udržovat chutě živé, což znamená, že 

představy o tzv. kontrolovaném užívání jsou mylné a budou tě stále vracet na 

začátek. 

 

Laps, tj. užití drogy, se může odehrát i tzv. „na sucho“ (to jsou chutě) ve 

vzpomínkách či v představách. Nejspíš ses s takovou vzpomínkou nebo představou, 

jak si dáváš, už setkal a mohlo to na tebe působit úplně stejně, jako když sis dával. 
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Jaké jsou Tvoje zkušenosti s chutí nebo se situací, v níž jsi chuť nezvládl?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Poté, co mě racek zasvětil do principů chutí, vyložil na stůl KRABIČKU PRVNÍ 

POMOCI! Celou jsem ji rozebral a toto jsem v ní našel: 
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JAK ZVLÁDNOUT CHUTĚ 

 

1. Vysledovat u sebe, kdy se chuť probudí, jak to vypadá a co se mnou dělá po 

fyzické i psychické stránce, např. jestli se začnu potit, nebo mi začne bušit srdce, 

rozlévat se teplo po těle, dostaví se neklid apod. Zaměřit se na to, jaké situace to 

vyvolávají. Když si o drogách povídám s ostatními? Nebo když vidím někoho, jak 

si dává? Když slyším písničku, která mi připomene staré časy? 

2. Pokud tohle rozeznám, mám reálnou šanci, že to v příští podobné situaci 

zastavím v samém počátku. To znamená ještě dříve, než chuť získá na síle. Pak 

už s ní stěží něco pořídím. Celého mě zaplaví a už je téměř nemožné ji zastavit.  

3. Jestliže se hlásí její první příznaky, mám se nejdřív uklidnit. Říct si: „Klid, zůstaň 

klidný, tohle už znáš.“ Vyhledat ihned nějaké bezpečné místo a pokud možno 

opustit místo, kde se chuť spustila. 

4. Dát si sklenici studené vody, případně studenou sprchu. Z toho dostane šok i 

chuť! 

5. Poté se věnovat alespoň dvacet minut nějaké předem naplánované činnosti (tu 

asi budu muset vymyslet). Ale ne ledajaké. Musí být taková, že zaměstná mysl i 

ruce! Zacvičit si, proběhnout se, luštit křížovky… Nějaká činnost, která je mi v tu 

chvíli dostupná. Je dobré mít připravených takových činností víc pro různé 

situace. Sledování televize nepomáhá! 

6. Po dvaceti minutách se v duchu vrátit k sobě a uvědomit si, jak na tom jsem. 

Příznaky většinou do té doby odezní. 

7. Mám-li možnost, probrat s někým, co se odehrálo. Nejlépe ihned, nenechat to na 

„někdy jindy“. 

8. A to hlavní na konec. Za to, že jsem to takhle zvládl, se mám ODMĚNIT! 

Pochválit se, říct si něco hezkého a zaznamenat si to, třeba do deníčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pro mne úlevné, že existuje způsob, jak tyto situace zvládnout, myslel jsem si, že 

mi nemůže nic pomoct. Teď, když mám krabičku první pomoci po ruce, jsem 

klidnější, a o trochu jistější! 

Pokud už se stalo, že jsi drogu užil (laps), tak je první pomoc 
podobná. Důležité jsou hlavně tyto věci: (KRÁTKÁ VERZE 
KRABIČKY) 
 
1. Uklidni se! 
2. Pamatuj, laps není relaps 
3. Je-li to možné, vyjdi z rizikové situace. Vždy je nějaký 

způsob, jak se vzdálit a zde platí přísloví „Kdo uteče, vyhraje!“  
Utéct není zbabělost, naopak, je to projev velké odvahy. 

4. Buď na sebe hodný. 
5. Promluv si o tom s někým. 
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Cvičení č. 7: 

Jak pracovat s chutěmi 

 

A jak s tím bojuješ Ty? Co Ti v takových situacích pomáhá? 

Období, kterým nyní procházíš, můžeš využít k dobré věci. Můžeš svou odolnost na 

chutě trénovat, vyzkoušet si způsoby jejího zvládání. Minimálně tím získáš reálnou 

představu o tom:  

a) Jak jsi skutečně na tom se svým rozhodnutím abstinovat. 

b) Reálnou představu o tom, jak zvládáš konkrétní situace. 

c) A to nejdůležitější – můžeš se v tom postupně zlepšovat a být připraven na život 

venku, kde na Tebe číhá mnoho rizikových situací. 

 

 

Do tabulky si veď pravidelné záznamy o situacích, kdy jsi ucítil chuť. Vedení tabulky 

Ti zpřehlední, jak často máš chutě, v jakých situacích se zlepšuješ ve zvládání chutí 

a jaké způsoby zvládání se Ti nejvíce osvědčily. 

 

Trénink znamená, že zvolený postup budeš pravidelně opakovat, jinak to není 

trénink! Je to jako bys chtěl začít trénovat s běháním. Když budeš pravidelně běhat 

trasu, která je správně zvolená (ani málo ani moc, akorát tolik, aby ses pěkně zapotil, 

ale také abys neskončil jako slavný maratonec Feidippides, ze Starého Řecka. Ten 

doběhl svůj první a poslední maraton).  Asi po třech týdnech se Ti bude běhat 

„samo“, a běh se možná stane Tvou oblíbenou činností. Když bys běhal jen občas, 

taky dobré, ale možná nezaznamenáš pokroky v rychlosti a vzdálenosti uběhnuté 

trasy.    

 

Pro trénink Ti pomůže tabulka: „Jak pracovat s chutěmi“ 
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Datum Situace, která 

spustila chuť 

Co se dělo 

v Tobě: fyzicky i 

psychicky 

Konkrétní 

činnost, kterou 

jsi podnikl 

k zvládnutí 

chutě 

Jak 

dlouho 

chuť 

trvala 

Jakým 

způsobem si 

se odměnil za 

zvládnutí 
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DEN STOPRVNÍ 

  

Přece jen se k tomu svému uklouznutí v myšlenkách stále 

vracím. Nedá mi to spát. Znamená to, že mě závislost bude 

držet v šachu? Chtěl bych, aby zmizela jednou pro vždy! 

Ptal jsem se Racka, co by se s tím dalo dělat. Jak to se 

závislostí vlastně je? Právě jsme proplouvali úžinou a Racek 

byl na pozorování, aby nás nestrhly podmořské proudy. Jak 

tak pozorně sledoval mořskou hladinu, začal vyprávět, že i 

závislost je právě takový silný podmořský proud. Aby nás 

nestrhl, je potřeba o něm něco znát. 

  „Víš, on sám od sebe nikam nezmizí, tak jako závislost také nezmizí, i když se 

člověk rozhodne už drogy nebrat. Se závislostí se musíš naučit žít, smířit se s tím, že 

je součástí Tvého života. Dlouho se utvářela a zapustila v Tobě své kořeny. Bude to 

mravenčí práce dobývat svá ztracená území… Co ale můžeš, je získat mnohé 

dovednosti, jak zvládnout situace, kdy v Tobě ožije. Přece jen, když už jsi doplul až 

sem, to znamená, že už jsi na některá úskalí další cesty připraven. Tvůj život se také 

bude postupně naplňovat novými zážitky.“  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle toho, jak těžké je někdy přijmout omezení, která s sebou udržení 
abstinence nese, rostou i okamžiky štěstí z úspěchů. A právě ony Ti 
mohou přinést vítr do plachet! Je to jako objevování Nového světa, 
totiž skutečné dobrodružství na celý život! Důležité je, abys měl 
někoho, kdo Tě v Tvém úsilí podpoří a bude Ti nápomocný v získání 
nových zkušeností se sebou samým. 
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Cvičení č. 8: 

Boj 

 

Mít jasno v tom, jak na tom jsi se svou závislosti, Ti pomůže, aby ses zaměřil na 

oblasti, které jsou nejvíc zasaženy. Následující cvičení Ti pomůže, abys měl 

ucelenou představu, jak na tom v současné době jsi. 

 

1. Nakresli na následující prázdnou stránku uprostřed obrys postavy – budeš to 

Ty.  

2. A teď se připrav. Bude z Tebe průzkumník. V ruce máš nejlepší radar, se 

kterým budeš pátrat po všech oblastech Tvého života, které byly zasaženy 

závislostí, a pak se stejným zápalem o věc hledej oblasti, které zůstaly 

nedotčené. Jednotlivá místa jsou myšlena jak fyzicky, tak psychicky. 

 

 

Příklad: Když zjistíš, že Ti závislost zasáhla srdce (myslíme tím tvůj citový život), tak 

ho na obrázku zastíníš. Jestli Tě závislost brzdila v tom, aby ses věnoval své práci 

(např. nedokázal si ji najít nebo udržet se v ní), tak může zastínit ruce. Jestli máš za 

to, že si ve svém životě nedosáhl toho, co jsi mohl a chtěl realizovat, k čemu jsi měl 

předpoklady, ale nerealizoval si je, tak zastíníš chodidla, nohy… Prostě jsi nedošel 

tam, kam jsi chtěl… Záleží jen na Tobě, kolik a jak silně budeš stínovat. Záleží na 

tom, jak Ty sám vnímáš dopady dřívějšího způsobu života na své fungování.  

Další oblastí, kterou můžeš prozkoumat, jsou vztahy s jinými lidmi, láska, vzdělávání, 

místo ve společnosti, spokojenost se svým psychickým duševním a fyzickým 

zdravím. 

Až to budeš mít, podívej se na okupovaná území… A jestli tě to, co vidíš, nakoplo, 

můžeš se začít připravovat na dobývání ztracených území! 

 

 

Dobývání území… To mi připomíná Odyssea: I on na chvíli musel znovu dobývat, 

aby mohl jít dál. V jedné básni o Odysseově cestě na Ithaku píše:  
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Až vypluješ k Ithace, 

přej si, aby tvá cesta byla dlouhá, 

plná dobrodružství a poznání. 

Neboj se Laistrigónu ani Kiklopů, 

neboj se Poseidonova hněvu, 

nikdy se s nimi nesetkáš, zachováš-li si čestnou mysl. 

Nesetkáš se s Laistrýgony ani s Kiklópy, 

nesetkáš se s litým Poseidonem, 

když na ně nepomyslíš v skrytu duše, 

Nevystoupí – z tvého nitra. 

    

(úryvek z básně Konstantina Kavafise) 

                                 

 

I pro Tebe úryvek z básně platí, jestliže se vydáš na dobývání svých okupovaných 

území. Možná bude těžké přijmout některé nezvratné změny a ztráty, ale nedovol 

Tvým pochybnostem, aby Tě v Tvé cestě brzdily.  

  

Po takovémto poetickém oddechu, vraťme se zase k obrazu Tvému!  

   

 

Tak jdeme dobývat! 
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Cvičení č. 9: 

Dobývání území 

                                                      

1. Dříve, než se bojovník vydá do boje, vybaví se štítem: Nakresli ho! Měl by 

symbolizovat Tvou odvahu, odhodlání chránit Tě před nebezpečím, zlem. Ať 

je v něm vše, co Ti pomůže! Měj ho poblíž, ať Ti připomíná, že nejsi 

bezbranný a bezmocný!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Vezmi do rukou svou okupovanou postavu a udělej si představu, kolik toho 

budeš muset získat zpět. 
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3.  Přemýšlej o tom, co Ti konkrétně pomůže. Na co nebo o koho se můžeš opřít.  

Jak najít oporu? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Promysli si svou strategii. Jak na to půjdeš, jak dlouho to bude trvat? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

4. Kdo Ti půjde vstříc? A kdo si všimne Tvého úsilí? Co na to řekne? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

5. A co to s Tebou udělá? Co tím získáš, v čem se změníš? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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RÁNO…DEN POSLEDNÍ 

 

Očekávám netrpělivě, že se každou chvíli ukáže pevnina. Už se na to hrozně těším! 

Vím, že moje cesta po vylodění nekončí. Sotva jsem se naučil navigovat loď, už se 

budu učit navigaci v nových podmínkách! Ale vím, že na to nebudu sám. A to, co 

jsem se naučil, jako plánování, udržení si směru, čtení z map, to mi navždy zůstává 

jako poklad. Myslím, že se mi to tentokrát podaří.  

 

 

 

 

 

 

                                     

Cvičení č. 10: 

Poklady 

 

Věříme, že vše to, co jsi se během této cesty o sobě a svých možnostech dozvěděl, 

je pravý poklad. Každý námořník musí být vybaven truhlicí na poklady, a tak Ti jednu 

nabízíme. 

 Pro ty Tvé poklady:  

Projdi si v myšlenkách vše, co považuješ za důležité a nechtěl bys ztratit. Postupně 

to ukládej do truhlice. Vzpomeň si na své cíle, rozhodnutí, překážky, které jsi zvládl, 

dobré věci, které jsi se o sobě dozvěděl… Pro každou dobrou věc nebo poznatek, 

najdi nejlepší místo v truhlici. 

Až to všechno budeš mít, truhlici uzamkni a klíč si dobře schovej. Truhlici nezapomeň 

na lodi! 

                                                 A k čemu Ti to bude dobré?  

 

Čeká-li tě ještě nějaká delší plavba, tak truhlici průběžně doplňuj! Místa je v ní dost. 

Plň ji až k prasknutí!  

Až se vylodíš, ve chvíli, kdy se na Tebe možná sesypou pochybnosti, odemkni ji a 

podívej se, co v ní už máš! To je všechno TVOJE! A nenašel jsi to jen tak, na cestě, 

musel sis to vybojovat, hledat. 

I Tobě se blíží Tvé vylodění. Určitou dobu jsme byli s tebou, takto, na 
dálku, doprovázeli jsme Tě v průzkumu Tvého života. Možná to na 
okamžiky tebou otřáslo, ale doufám i pohladilo po duši a dodalo Ti 
odvahu a naděj žít „normálním životem.“ 
Máš-li za sebou už pořádný kus cesty, je na čase se poohlédnout 
zpětně na vše, co si se o sobě dozvěděl nového, jako i o způsobech, 
jak toho využít v konkrétním životě. 
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Truhlice na poklady. Navrhni si ji a naplň! 
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… DEN VYLODĚNÍ 

 

Už brzy zrána Racek přilétl na loď. Věděl jsem, že jednou přijde okamžik, kdy se 

objeví pevnina, a budeme se muset vylodit. Taky jsem se na něj hrozně těšil! 

V duchu jsem si představoval, jaké to asi bude, co všechno se v tom světě změnilo? 

Koho tam najdu? Přiznám se, že jsem se i bál. Trápila mě myšlenka, že to možná 

neunesu, tu radost a obavy zároveň! Měl jsem divné chvění v žaludku. 

  Jenomže tak jako na moři, tak i v novém světě mi pomůže Racek, můj Racek. 

Bude mě doprovázet na mé cestě dál! Tahle myšlenka mě uklidnila. Šel jsem s 

Rackem domluvit vylodění. Jak to mám udělat, abych neuklouzl.  

  Vylodění je prý kapitola sama pro sebe. Zeptal se mě, jestli jsem už někdy 

vystupoval z lodi na pevninu. Musel jsem přiznat, že ne. Prý je to zvláštní pocit. V těle 

člověk cítí ještě pořád chvění jako na lodi, zdá se mu, že se zem pod ním houpe a že 

spadne! Pak náhle zmizí šumění moře a do uší se mu dere hluk z přístavu: množství 

zvuků, hlasů, tváří… A zdá se mu, že všichni na něj mluví naráz. Chtějí slyšet, jaké 

bylo jeho putování a co plánuje dalšího. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk může být z toho všeho v napětí a rychle se unavit. Proto je dobré mít 
předem vyhlídnuté klidné místo, kam se uchýlit, abys nabral dech. Někdy o 
rozpoložení druzí nic netuší, diví se a říkají si sami pro sebe: „Je nějaký 
divný, proč se s námi nebaví?“ A právě tehdy se může stát, že to napětí a 
únavu člověk neunese, neví, jak s ní naložit… A sáhne po tom, co mu dříve 
přinášelo uspokojení. Může se to stát, když s radostí oslavuje setkání 
s kamarády… Hned první den to nemusí dopadnout dobře… Pokud o tom 
člověk ví předem, může se na takovou situaci připravit. Pomůže mu jasný 
plán právě na první dny, kdy je ještě celý rozklepaný z cesty. Díky němu 
neponechá nic náhodě. Znamená to, že musí vědět, kam půjde první den, 
s kým se setká, co bude dělat. Oslava návratu? Proč ne! Je zcela 
pochopitelná, že člověk ze sebe potřebuje spláchnout vše, co na něm ulpělo 
za ty měsíce, možná i roky strávené v prostředí daleko od svých blízkých a 
svobodného pohybu. Každý námořník se přece těší na první setkání na 
pevnině. Je ale možné najít bezpečný způsob, aby tato oslava neskončila 
ztrátou stanoveného směru? 
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Cvičení č. 11: 

Nový svět 

 

Nezapomeň, že po oslavě začíná nový den! Nový den v Novém světě, pro Tebe 

možná ve starém městě, ve kterém ses pohyboval dřív, ale teď v něm chceš plout 

jinými vodami. Bude dobré mít vyhlídnuté, kam půjdeš v prvních dnech, např. které 

úřady navštívíš. Připrav si denní rozvrh, aby Tě neohrozily nečekané situace. 

Základní ochrana v prvním období totiž spočívá v přehledném programu dne, a 

nemusíš být na to sám. 

 

Konec! Hlásíme konec plavby! Je nejvyšší čas udělat si svůj povýstupní plán. Mělo 

by v něm být podrobně zaznamenané, jak budeš trávit první dny na pevnině.  

 

Připraven? 
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Můj povýstupní plán: 

 

Zaznamenej si rozvrh na první den: Kam půjdeš, s kým budeš? Máš peníze na 

základní životní potřeby? Jak si na ten první den připraven? 

První den: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Další den:  

Napiš si, na které úřady bude nutné zajít, zda tam půjdeš sám nebo si s sebou 

vezmeš někoho, aby Ti s vyřizováním pomohl.   

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

 

Plán na první týden: finance, zázemí, starost o své bezpečí 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jestli to máš zaznamenané, podíváme se ještě, jak to jde našemu námořníkovi, i 

jeho čeká vylodění! A ani z toho není nervózní!  

 

Bylo mi jasné všechno, co mi o vylodění řekl. Nic z toho mě nepřekvapilo. Plánování 

pro mě není žádná novinka!             
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  Po dobu, co jsme s Rackem čekali v přístavu na místo pro naši loď, jsme 

vzpomínali na naše první setkání a na vše, co nás společně potkalo. Na to, co 

všechno jsem už zvládl a co všechno na mne ještě čeká. Kdybychom si dnes o tom 

všem nepovídali, tak bych si ani neuvědomil, co vše se změnilo. Zůstalo by to i pro 

mne tajemstvím, které bych musel znovu a znovu objevovat, znamenal by to návrat 

na začátek.  

Racek říká, že jsem vyrostl. I mně se zdá, že se na svět dívám jinýma očima. Jsem 

jiný! A svět, na který se těším, se mi zdá být bližším. Je v něm toho hodně, co bych si 

přál objevit.  

  Ucítil jsem sílu a chuť jít dál. Cestování se mi líbí a navigování jsem přišel na 

chuť. Objevil jsem v sobě námořníka! 
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EPILOG 

 

Jsi námořníkem a tolik toho už znáš o moři. Znáš jeho sílu i vrtochy, poznal jsi 

bezesné noci, ale i radost z ovládání živlů. Pluj dál a nezastavuj se na své cestě, 

kterou ses vydal. Až dopluješ do svého přístavu, sám poznáš, jak moc Ti ta cesta 

dala a jak důležitá je pro Tvůj život. 

 

Posíláme Ti námořnický pozdrav, tak, jak se zdraví všichni námořníci světa: 

 

                              KLIDNÉ MOŘE A ŠŤASNÝ NÁVRAT DO PŘÍSTAVU!!! 
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SLOVNÍK CIZÍCH POJMŮ 

 

Odysseia: epická báseň o Odysseovi, zapsaná nejstarším řeckým básníkem 

Homérem, který žil v době zpočátku 8. století před novým letopočtem. 

 

Odysseus: postava řecké mytologie, jako smělý bojovník proslul v trójské válce, 

slávu mu přineslo desetileté bloudění po válce. Byl králem Ithaky a manžel Penelopy. 

 

Penelope: čekající manželka Odyssea, čekala ho víc jak deset let. 

 

Laistrigóny: giganti a lidožrouti, které bohové svrhli pro vzpouru do hlubin země. 

 

Kiklopové: obři, žijící na ostrově Kyklopů, velmi silní, jen s jedním okem uprostřed 

čela, žili v jeskyních. 

 

Maraton: název a délka trati maratonského běhu se odvozuje od legendy o řeckém 

běžci jménem Feidippides, který údajně po bitvě u Marathonu 12. 9. 490 př.n.l. nesl 

zprávu o vítězství Athéňánů nad Peršany do Athén, kde se slovy „Zvítězili jsme“ 

vyčerpání podlehl. 

 

Kryštof Kolumbus: janovský mořeplavec, dobyvatel, uskutečnil čtyři mořeplavby 

přes Atlantský oceán ve službě španělských králů, objevitelem Ameriky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydalo Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu (CPSVV), 

Společnost Podané ruce o.p.s..  

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Brna.  

Neprodejné  

2016/2019, Brno 

 

Autor: Bc.Lidija Pilat a tým CPSVV 

Ilustrace: Dalibor Pilat a Lidija Pilat 

 

 

 

www.podaneruce.cz 

                                            

http://www.podaneruce.cz/


 48 

Kontakt 

 

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu 

 

Novobranská 14, 

602 00 Brno  

T: +420 545 247 542 

M: 775 868 566, 777 367 088, 778 713 981, 778 883 456 

E: vezeni@podaneruce.cz 

 

 

Kontaktní hodiny: 

 

Po a ST 13-15 hod., Út a Čt 9-11 hod. 

Mimo tento čas je možné domluvit konzultace individuálně telefonicky, osobně, 

emailem. 
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