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S optimismem a respektem
V životě se setkáváme s radostmi, štěstím, ale také s problémy. Ať už nás překvapí nečekaně, nebo s nimi 
bojujeme dlouhodobě, je důležité mít vedle sebe lidi, na které se můžeme spolehnout. Někoho, kdo nám 
věnuje svůj čas, energii a podporu. 

Obzvlášť v dnešní době je důležité podporovat ty, kteří se ocitli v nelehké životní situaci bez svého zapříčinění. 
Proto dlouhodobě spolupracujeme s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany v jižních Čechách. Pomáháme 
jí již 15. rokem a já jsem za to velmi rád. Vážím si práce, kterou zdejší personál odvádí. S profesionalitou  
a lidským přístupem. S optimismem a respektem k dětské osobnosti.

V obrazech, které Vám přinášíme prostřednictvím letošního kalendáře, vypovídají dětští pacienti opařanské 
nemocnice své fantazie, radost, smutek, naděje i přání. Některé z nich jsou jako životní příběhy, radostné  
i bolestné. Byli bychom rádi, kdyby i ve Vás probudily představivost a pomohly Vám nahlédnout do dětských 
duší. 

Přeji nám všem do roku 2014 zdraví a štěstí, život plný radosti a lásky bližních. Abychom pomáhali našim dětem 
stát se silnými, vyrovnanými a zajímavými osobnostmi se silnou vůlí, tvořivým myšlením a optimistickým 
přístupem k životu. 

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. přispěla Dětské psychiatrické nemocnici Opařany částkou 1 200 000 Kč  
na pořízení zdravotních, léčebných a rehabilitačních pomůcek, vybavení cvičné domácnosti a dalšího zařízení  
v interiérech i exteriérech objektu nemocnice.  

Průvodní slovo
Velmi si vážím oslovení pana generálního ředitele ing. Miroslava Dvořáka, aby naše nemocnice v rámci 
dlouholeté spolupráce mezi MOTOR JIKOV Group a.s. a Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany byla 
autorem kalendáře pro rok 2014. Je to pro nás o to cennější, že jsme tak dostali příležitost prezentovat část naší 
odborné práce v roce 90. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech 1924-2014.

Opařany byly první, největší a nejmodernější zařízení pro dětskou psychiatrii v tehdejší Československé 
republice, ale historie uvádí, že dokonce ve střední Evropě. Jižní Čechy mají v dětské psychiatrii historicky 
důležité místo.

Kalendář 2014 vychází v roce 15. výročí spolupráce MOTOR JIKOV Group a.s. a Dětské psychiatrické nemocnice 
Opařany 1999 - 2014. Za dlouholetou podporu, a tím i ocenění naší práce děkujeme.

prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice

Arteterapie jako součást léčby
Arteterapie má dlouhou tradici v léčbě psychických poruch a nemocí u dětí v Dětské psychiatrické nemocnici 
Opařany.

Necháváme nahlédnout do citlivé „duše“ dítěte přes jeho vyjádření v procesu arteterapie.
Díla, která vznikají, nesou v sobě stopy po cestě krize, zklamání, bolesti a postupně nabízejí vyjádření sebeúcty, 
sebedůvěry, naděje, důvěry v druhé a život. Slouží jako prostředek k osobnímu vyjádření v léčebném procesu  
a nesnaží se cíleně o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky.

Těžištěm terapie je zapojení technik využívajících rozmanité přístupy práce s výtvarnými materiály, kresebnými 
a malířskými barvami a pomůckami, prostředky k vytváření koláží, papírových plastik apod., orientované 
k podpoře probuzení kreativního potenciálu jako přirozené dispozice, která je vyvíjející se dětské 
osobnosti vlastní, nezávisle na psychické, mentální úrovni či míře postižení. Odkrývání kreativních zdrojů 
a probouzení tvořivých možností napomáhá při léčbě psychických onemocnění a poruch ke spouštění 
samouzdravujících mechanismů, podpoře sebeuvědomění, sebedůvěry a sebeúcty, motivující k otevřenosti 
změnám, osobnímu rozvoji, vyrovnávání se s deficity a práci s poruchou.

Terapie probíhá v malých skupinkách nebo individuálně. Je indikována  lékařem a je  součástí  
v individuálním  léčebném  plánu při psychických poruchách nebo onemocněních různých diagnostických 
okruhů, při afektivních poruchách, při poruchách vyvolaných stresem, neurotických poruchách,  
při poruchách chování a emocí v souvislosti s deprivací, vývojovou krizí, či hyperkinetickým syndromem,  
při psychotických onemocněních a jiných diagnózách, vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám 
pacienta. Výskyt duševních poruch u dětí v ČR je uváděn přibližně v 13 %, tj. kolem 220 000 dětí.

Díla jsou z depozitáře ateliéru arteterapie Dětské psychiatrické nemocnice Opařany z let 2008 – 2012.

prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
Mgr. Helena Válečková, arteterapeutka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany 
Opařany, srpen 2013

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva 
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.

prim. MUDr. Iva Hodková 
ředitelka Dětské 
psychiatrické nemocnice 
Opařany
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„Anděl síly“ 
 kresba pastelem

velikost 33x45 cm

Kresba vznikla při zpracovávání 
traumatických zkušeností, obnovování 
vlastní celistvosti a životní naděje.

 „Moře“ 
kresba křídou
 
velikost   45x33 cm

Obrázek je ze souboru „živly“, autora 
jehož psychické problémy pramenily 
z nedostatku citového zázemí. 
Pohled z  vesmíru  na  moře   
s průzračnou  vodou  symbolizoval  
pocit   naděje , uvolnění.

„Maska“   
malba temperovými barvami
             
velikost 33x45 cm

Malba byla součástí niterného 
mapování, hledání vlastní 
autenticity, pravdivosti, identity, 
při vyrovnávání se zklamáním v 
pokusech o falešné řešení citových 
konfliktů cestou zneužívání drog.

„Živly“  
malba temperovými barvami

velikost 70x89cm

Čtyři živly zastupují čtyři stránky, 
zdroje a strategie vyrovnávání se 
s těžkou traumatickou zkušeností 
a tíživou životní situací, které lze 
v odstupu nahlédnout.

„Přátelství“ 
malba temperovými barvami

velikost 139x89cm

Společná  malba  skupiny,  kde   autoři 
sdíleli  vzájemnou podporu zvládání  
těžkého  životního  období

 „Cesty“
kresba pastelem

velikost 25x33cm

Poselstvím kresby, která vznikla jako 
bilance životních omylů je: náš čas je 
vyměřený, jako dveře se před námi 
otevírají cesty, lákavé, dobré, těžké i 
nebezpečné.

„Nevzdám to“
kresba pastelem

velikost  25x33cm

Obrázek nebyl  bezstarostným 
sluníčkem, ale bojem otevřenosti 
životu s bolestí z tragické ztráty 
nejbližšího životního vztahu, 
snahou zvládnout lítost a stesk.

“Setkání“  
 malba temperovými barvami
 
velikost  73x85 cm

Setkání skupiny 3  autorů  se 
svým vnitřním světem ve 
společné malbě.Setkání  pro 
inspiraci, sdílení, lepší pochopení 
druhých i sebe sama.

„Vzpomínky“ 
malba temperovými barvami

velikost  90x68 cm

Motiv ze vzpomínek na šťastné 
chvíle dětství stráveného na  jihu 
Evropy, které přinášely posilu v 
nalézání rovnováhy v pozdějším 
psychicky náročném období.

 „Studna srdce“ 
malba temperovými barvami
  
velikost  75x68 cm

Barvami popsal autor, hledající 
porozumění svým okolím i sám 
sobě, své niterné prožívání zdrojů 
útěchy a životní energie,  
i frustrujících a zatěžujících 
životních okolností.

“Stesk“
kresba pastelem

velikost 33x45

Kresba byla cestou sdílení citového 
prožívání v náročné životní situaci.

„Naděje“   
kolorovaná kresba

velikost 25x33

Obrázek vznikl jako hledání 
naděje,  nového času  v 
období skličujících duševních 
rozpoložení při psychickém 
onemocnění.


