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S pacienty řeším
vztahy, smrt
i budoucnost

Vlídné slovo Umět naslouchat
a promluvit s pacientem jsou
hlavní nástroje Ondřeje Doskočila. Foto: Petr Lundák, MAFRA

V budějovické nemocnici je kaplanem Ondřej
Doskočil, v době covidu žádaný víc než kdy dřív.
Michal Bělský
redaktor MF DNES
ČESKÉ BUDĚJOVICE Jeho hlavním nástrojem je slovo. Musí také
umět druhým velmi dobře naslouchat, což v době koronavirové pandemie platí dvojnásob. S pacienty
českobudějovické nemocnice často
řeší běžné vztahy lidí nebo jen tak
nezávazně hovoří. Zdejší nemocniční kaplan Ondřej Doskočil ale vnímá, že v posledních měsících je taková péče nesmírně náročná.
„Na covidových jednotkách byl
obrovský nápor a personál se sotva
stíhal starat o pacienty. Lidský faktor musel bohužel stranou, na to
zkrátka nebyl čas. Na intenzivní
péči jsme takovou službu museli poskytovat my,“ vysvětluje 43letý kaplan, který v největší jihočeské nemocnici působí přibližně tři roky.
Stejnou věc dávají najevo jinak
Leckdo by si mohl myslet, že je
jeho práce spojená výhradně s Bohem. Sám Doskočil ale říká, že kaplani nejsou žádní faráři, kteří poskytují duchovní péči věřícím. „Je to
profesionální služba, která je určená pro pacienty všeho vyznání i pro
takzvané nevěřící. Momentální krize ukázala, že je tento koncept
správný. Náboženský servis k tomu
sice také patří, ale není to rozhodně základ naší práce,“ nabízí Doskočil náhled do své profese.
Drobné rozdíly vidí i ve vnímání
své profese, pokud se jedná o věřící
pacienty nebo ty bez jakéhokoliv
vyznání. „První skupina má většinou jasnou představu o tom, co jim
můžeme nabídnout. U katolických
věřících se to týká často posledního
pomazání nebo svatého přijímání.
Ostatní většinou zajímají běžná lidská témata, ale dá se říci, že obě
skupiny chtějí to samé. Jen to dávají najevo jinak,“ říká Doskočil.
Nejčastěji se na něho pacienti obracejí právě kvůli mezilidským vztahům, o nichž v době nemoci nejčas-

těji přemýšlejí. Starší lidé se naopak často svěřují s obavami o svou
budoucnost. „Výjimkou v tomto
ale nejsou ani mladí, kterým se třeba po vážném úrazu může zcela
změnit svět. Vedle toho se také často objevuje téma smrti. Musím ale
zdůraznit, že témata si určuje sám
pacient a je jen na něm, jak hluboko nás do své duše pustí,“ upozorňuje.
Nejsou to ale jen nemocní lidé,
kteří se na kaplany obracejí. Jejich
služby totiž mohou vedle nich nebo
jejich blízkých využívat také zdravotníci. Ještě donedávna byli v jasné menšině, Doskočil si ale všímá,
že i to se v poslední době mění.
„Už pro mě není výjimkou, když
se na nás obrátí sestry nebo lékaři.
Často jim stačí se s námi neformálně pobavit a vyslechnout si povzbuzující slova. Spíše ale plánují za
námi přijít, až celá pandemie skon-
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čí, protože mají stále plné ruce práce,“ vysvětluje Doskočil a dodává,
že v českobudějovické nemocnici
tvoří kaplanský tandem s Ludmilou
Míchalovou Mikšíkovou.
Právě jeho kolegyně mu je v nemocnici jednou z největších opor.
Společně probírají řadu témat spojených s pandemií, a jak sám přiznává, navzájem se svěřují o svých pocitech z této neutěšené doby. „Vedle toho se nám ale podařilo vytvo-

Opustila nás pamětnice
Osvětimi Hana Tvrská
ČESKÉ BUDĚJOVICE Odešla poslední jihočeská pamětnice holokaustu Hana Tvrská. Jak oznámila
její rodina, v sobotu podlehla nemoci ve věku 93 let. Přežila několik koncentračních táborů, selekci osvětimského Josefa Mengeleho i pracovní
tábor v německém Bergen-Belsenu.
„Dodnes je mi záhadou, že jsem to
všechno přežila,“ řekla MF DNES při
oslavě svých devadesátin.
Hana Tvrská se narodila 24. dubna 1928 v Protivíně v židovské rodině Weilových. Jako 14letá prošla
transportem z Českých Budějovic
do Terezína, o rok později ji poslali
s rodinou do Osvětimi. Obávaný
koncentrák nepřežil její otec ani
dalších 67 příbuzných. V dubnu
1945 ji spolu s dalšími vězeňkyněmi
nasazenými v Německu na odstraňování trosek a vyhrabávání zavalených po bombardování osvobodila
britská armáda. V té době jí bylo 17

let a vážila 34 kilo. Setkala se se svojí maminkou, která útrapy se štěstím také přežila. Do Protivína se
obě dostaly v červnu 1945. „Všude
se slavilo, hrála hudba a tancovalo
se,“ vzpomínala na návrat.
Hana Tvrská po válce dodělala školu a pracovala nejdříve v protivínské
mlékárně a potom jako prodavačka
v prodejně galanterie na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.
Až do vysokého věku navštěvovala
studenty a zúčastňovala se besed
a vzpomínkových akcí. Příznačný
pro ni byl, jak vzpomíná rodina
a přátelé, její optimismus. S přítelkyněmi z Osvětimi si dlouho dopisovala. „Smály jsme se, že jsme se dožily
tolika let, protože jsme odkojené
Osvětimí,“ opakovala s úsměvem.
Radost jí dělala vnoučata a pravnoučata, která jí podle jejích slov pomohla znovu obnovit skoro vyhlazenou rodinu. — Antonín Pelíšek

Vizitka
Ondřej Doskočil (43 let)
Narodil se v roce 1977 v Hradci
Králové, kde odmaturoval na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína. Následně studoval na Pedagogické a Teologické fakultě Jihočeské univerzity (JU) v Českých
Budějovicích. Momentálně působí
jako odborný asistent pro zdravotnickou etiku a proděkan pro akademické záležitosti na Zdravotně sociální fakultě JU a zároveň jako kaplan v českobudějovické nemocnici.
Je také katolickým jáhnem. Je ženatý a má tři dcery. Volný čas tráví
rád v přírodě turistikou nebo rekreačními sporty.
řit i jakési společenství jihočeských
nemocničních kaplanů, s nimiž
řadu věcí probíráme ve virtuálním
prostoru a předáváme si zkušenosti. Máme mezi sebou matadory, stejně jako začátečníky. Navíc jsme různých křesťanských vyznání,“ říká.
Zároveň dodává, že zatímco on je
katolickým jáhnem, jeho kolegyně
je evangelická farářka.
Doskočila ale trápí také jedna zásadní věc spojená s koronavirem,
která mu komplikuje navázání otevřenější komunikace s pacienty.
„Všechno se v nemocnici hrozně
zrychlilo a nestačíme si na ně vůbec zvykat. Lidé ležící na covidových odděleních se rychle mění
a navíc se s nimi přes všechny
ochranné a podpůrné prostředky
špatně mluví. Uvědomil jsem si, že
v takové době musí být duchovní
péče zhuštěná do několika málo
slov nebo vět,“ podotýká trpce.
Kaplanem v nemocnici je Ondřej
Doskočil sice ještě poměrně krátce,
předpoklady měl ale díky svému
druhému zaměření značné. Pro
sebe lákavé místo dostal právě díky
své práci na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (JU), kde
učí zdravotnickou etiku a navíc má
také vystudovanou teologickou fakultu.

„Přirozeně mě tak zajímaly duchovní potřeby pacientů, které
jsou obecně spíše v pozadí. Vždy
jsem toužil se v této oblasti dostat
i do prostředí praxe. Později jsem
zjistil, že budějovická nemocnice
nemá žádného kaplana, tak jsem začal zjišťovat, zda by její vedení nechtělo takovou funkci zřídit. To se
podařilo a mezitím jsem si stihl udělat kaplanský kurz,“ přibližuje.

střední školy na Pedagogické fakultě JU a chtěl učit na gymnáziu.
„Jenže jsem nesehnal žádné místo a shodou okolností se objevila nabídka z fakulty. Musel jsem se z klasické latiny přeorientovat na zdravotnickou terminologii. Otevřel se
mi tím svět zdravotnictví a ošetřova-

Působí i na univerzitě
K víře jako takové se Doskočil dostal už jako malé dítě v Hradci Králové, kde vyrůstal v prostředí katolické rodiny. Logicky tak měl
k Bohu odmala silný vztah.
„Ten se ale postupem času proměňoval, možná spíše vyzrával.
Hodně jsem si zakládal na rozumu
a na tom, aby byl tento vztah postavený na intelektuálních základech.
Hodně mi v tom pomohlo studium
na Biskupském gymnáziu v Hradci
a poté právě na teologické fakultě,“
vypráví.
Zajímavá je i jeho cesta na zdravotně sociální fakultu, kde v současnosti působí také jako proděkan
pro akademické záležitosti a zároveň jako odborný asistent. Původně totiž studoval učitelství pro
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telství, který mě nepřestává fascinovat,“ prohlašuje Doskočil.
Zároveň také s radostí líčí, že obě
jeho profese se navzájem skvěle doplňují, i když je časově náročné vše
na sto procent zvládat. Práci si tak
nosí v hlavě prakticky neustále.
„Nemocnice je pro mě velkým zdrojem zkušeností a inspirace, najednou mám tak daleko víc co předat

studentům. Akademické prostředí
mi zase dává možnost, jak přenášet
teorii do praxe, což se týká například některých etických principů,“
vysvětluje Doskočil.
Jako pedagog se logicky také setkává s naprosto odlišným způsobem výuky, než na jaký byl do loňska zvyklý. „Do té doby se neustále
mluvilo, jak je třeba výuku zdigitalizovat, a najednou se nám toho dostalo v neobyčejně vrchovaté míře.
Distanční výuka je nesmírně cenná
pomůcka, ale není to samospasitelné. Chybí nám lidský kontakt,
a jako učitelé doslova lačníme po
tom, aby si studenti při výuce alespoň pustili kameru. Zjistili jsme,
jak jsou pro nás důležité věci, které
byly předtím naprosto samozřejmé,“ připomíná.
Také doufá, že si lidé dokážou
z pandemie vzít jen to nejlepší. Zároveň si ale přeje, abychom na ni jako
lidstvo v budoucnu nezapomněli.
„Podle mě nám v hlavách uvázne,
že spoustu věcí jako lidstvo nemáme
pod kontrolou tak, jak jsme si mysleli. Žijeme v relativně bezpečném
a bohatém prostředí. Tím pádem
máme pocit, že nás nic strašného potkat nemůže. Koronavirus nám ale
ukázal pravý opak,“ myslí si.

Školy nevědí, čím za týden otestují žáky
Michal Bělský
redaktor MF DNES
JIŽNÍ ČECHY Z vlastní kapsy testování dětí platit nechceme. Jasný
a stručný vzkaz posílají ministrům
školství a zdravotnictví jihočeské
základní školy, kterým brzy dojdou
antigenní testy pro žáky.
Správa státních hmotných rezerv
(SSHR) totiž v první polovině minulého týdne oznámila, že ve svých
skladech už nemá žádné kusy pro
školy, a vláda v tendru žádného dodavatele nesehnala. Krajský úřad
už navíc všechny dodané testy rozvezl.
„Školy je mají k dispozici a teoreticky by jim měly stačit do 10. května. Některé SŠ ale mají další problém s tím, že musejí zajistit testy
i uchazečům, kteří přijdou na přijímací zkoušky. Je tedy jasné, že takový počet nebude na delší dobu ani
zdaleka stačit,“ vysvětluje náměs-

tek hejtmana pro školství Pavel Klíma.
Zároveň připomíná, že ministerstvo zdravotnictví se snaží, aby si
školy musely testování zajišťovat
zcela samy. „S tím ale jako kraj zásadně nesouhlasíme. Vysoutěžit je
musí SSHR,“ dodává náměstek.
Bude to drahé, mají obavy
Ministerstvem zamýšlené varianty
se hrozí i jednotlivé školy, které se
obávají hlavně vysokých nákladů
na testování. Ty společně se zajištěním dalších bezpečnostních opatření výrazně zasahují do jejich rozpočtů. „Pro nás je to obrovská částka, která by se měsíčně vyšplhala
do desítek tisíců korun, s nimiž
jsme původně vůbec nepočítali,“
podotýká Tamara Vojtěchová, ředitelka ZŠ Protivín na Písecku.
V tuto chvíli by jí nestačily ani záruky ministerstva zdravotnictví, že
jde jen o přechodné řešení. „Pokud
řeknou, že nám tyto náklady zpět-

ně uhradí, nemůžeme to brát nijak
vážně. V tu chvíli je to pouhý slib.
Bohužel zatím nemáme žádné informace o tom, co dělat, až nám testy
dojdou,“ doplňuje protivínská ředitelka.
Testy by jí měly vydržet do konce
týdne, stejně jako v kaplické ZŠ
Školní na Českokrumlovsku, kde
by při troše štěstí zvládli zkontrolovat žáky ještě příští pondělí. „Podařilo se nám vybudovat menší rezervu, a to hlavně díky absentujícím žákům. V žádném případě nás to ale
nespasí, pokud brzy nedostaneme
další,“ upozorňuje ředitel Pavel
Petr, podle něhož by nákup testů
způsobil v hospodářství školy velké
problémy.
Požádají o pomoc město
Sám se plánuje obrátit na město
s žádostí o pomoc alespoň na přechodnou dobu, než SSHR doplní
své zásoby. „Uvidíme, jestli na to
budou mít kapacity, to by nám vý-

razně pomohlo, protože na vládu
a její zpětné kompenzace se v žádném případě spolehnout nemohu.
Podmínky z její strany se neustále
mění,“ vysvětluje Petr s tím, že se
nechce spoléhat ani na rodiče.
„To musíme zajistit jako škola. Rodiče toho už tak mají až nad hlavu
a nechceme je kvůli neschopnosti
ministrů perzekvovat. Vycházíme
s nimi velice dobře a umožňujeme
jim být i přímo u testování. Nerad
bych to kazil tím, abych na ně apeloval, aby si kupovali testy ze svého,“ potvrzuje Petr.
Právě pomoc rodičů je naopak
jedním z možných řešení pro protivínskou ZŠ, která má s testy od rodičů vlastní zkušenosti. „Asi bychom
je zkusili o takovou pomoc požádat, je to jedna z cest, kudy se můžeme vydat. V každé třídě máme pár
žáků, kterým rodiče kupují vlastní
antigenní testy. Ještě ale počkáme,
jak to s tendrem dopadne,“ nechce
předjímat ředitelka Vojtěchová.

