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Slavnost Kouzelného klíče v Dobřanech 

 

Odpoledne 26. března 2009 byl společenský sál Psychiatrické léčebny v Dobřanech do 
posledního místa obsazen účastníky soutěže Kouzelný klíč, zástupci psychiatrických 
léčeben a pozvanými hosty. Podmanivá hudba učitelů základní umělecké školy 
v Dobřanech umocňovala přívětivou atmosféru a slavnostní náladu zúčastněných.  Zde, 
v příjemném prostředí, byli vyhlašováni vítězové IV. ročníku literární soutěže Kouzelný 
klíč pro pacienty a zaměstnance psychiatrických léčeben v ČR.  

IV. ročník Kouzelného klíče, v němž soutěžilo 96 autorů literárních děl  (85 pacientů a 
11 zaměstnanců) z 13 léčeben a jiných organizací (PL Bílá Voda, Bohnice, Brno – 
Černovice, Červený dvůr, Dobřany, Havlíčkův Brod, Kosmonosy, Jihlava, Opava,  
Petrohrad, Velká Bíteš, Svojšice, Charita Opava, Sdružení Práh Brno), ale i pacienti 
v ambulantní péči, byl vyhlášen v dubnu 2008 a  plynule navázal na ročníky předešlé.  

 
Slavnost Kouzelného klíče se stala událostí i pro řadu vzácných hostů.  
 
Pozvání na slavnost přijali Doc. MUDr. Milada Emmerová - hejtmanka Plzeňského kraje,  
Jaroslav Sýkora - starosta Města Dobřany, Dagmar Terelmešová - místostarostka města 
Dobřany, Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.  - přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň, Prim. 
MUDr. Taťana  Petráňová - zástupce přednosty Psychiatrické kliniky FN Plzeň, Mgr. Jaroslav 
Šedivý -ředitel Základní školy Dobřany, Jan Vozár- ředitel Základní umělecké školy 
v Dobřanech a Mgr. Martin Fojtíček - ředitel sdružení Ledovec. Událostí byla slavnost i pro 
ředitelku PL Kosmonosy, Ing. Danu Kolářovou, ředitele PL Bohnice MUDr. Martina 
Hollého, náměstka ředitele PL Bohnice MUDr. Ivana Davida, CSc. a  mnohé další pracovníky 
léčeben, kteří si vzali volno nebo se mohli uvolnit z pracovních povinností a doprovázeli 
soutěžící. 
 
 

Kouzelný klíč se stává tradicí 
 
Ideou ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Ivana Davida, CSc., bylo založit tradici 
Kouzelného klíče -vytvořit pomyslný literární most spojující léčebny a jejich obyvatele, kteří 
prostřednictvím svých literárních děl dají nahlédnout do svého nitra a my se díky jim 
dokážeme lépe vcítit do světa duševně nemocných a pochopit jejich trápení i radosti.  
Již od roku 2005 rozvíjím tuto originální myšlenku a organizuji a pořádám velkou literární 
soutěž, jíž se zúčastňují pacienti i zaměstnanci z psychiatrických léčeben, ale nyní také z 
ambulantních a dalších psychiatrických zařízení v České republice.  
Je potěšitelné, že se počet soutěžících každým ročníkem zvyšuje.. Oproti prvnímu se počet 
soutěžících v ročníku čtvrtém zdvojnásobil a je také vyšší, než v ročníku třetím, kterého se 
zúčastnilo o 60 % více soutěžících než v ročníku druhém. Rovněž počet zapojených 
psychiatrických zařízení se zvyšuje.  
450 literárních příspěvků vyhodnotila anonymně pětičlenná odborná porota, jejímiž členy jsou 
význačné osobnosti české literatury - členové Unie českých spisovatelů – básník a spisovatel 
Ing.Karel Sýs, literární kritik a historik Dr.Alexej Mikulášek, básnířka Eva Frantinová, 
publicistka a novinářka RNDr. Taťána Lankašová, novinář Mgr. Roman Janouch. 
Těší nás, že  Kouzelný klíč získává na oblibě a stává se tradicí. Naše literární soutěž se vyvíjí 
a dosahuje stále lepších výsledků, které jsou patrny nejen z vyšší účasti, ale i z mnoha 
hodnotných literárních děl. Některá díla vynikají nad ostatní a vypovídají o nevšedním 
literárním talentu. 
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Čas je to nejdražší, co můžeme věnovat 
 
Věřím, že se nám daří naplňovat smysl naší soutěže a pomyslný literární most je již 
vybudován. Jen my dva - Dr. Ivan David a já, bychom nezvládli postavit literární most. 
Mnoho cenných lidí vložilo svoje úsilí a čas do společného budování. Mnozí pracovníci 
léčeben – terapeuti, zdravotníci, sociální pracovníci a další, jež soutěž zaujala, motivovali 
pacienty k tvorbě, měli radost z jejich účasti v soutěži a radovali se s nimi z jejich úspěchů. 
Věnovali se jim nad rámec svých pracovních povinností. Věnovali jim svůj čas. 
Čas a zájem je to nejcennější, co můžeme lidem věnovat, a nejen těm, kteří nás potřebují. 
Najděme si čas a věnujme ho těm, kteří nám chtějí něco o sobě říct - o svém životě a o tom, 
jak oni vidí svět.  
Autoři do svých veršů a povídek vtělují svá trápení, touhy, bolest i radost, to, co je sužuje, s 
čím zápasí, čeho se bojí. Jejich díla přinášejí  poselství okolnostmi svého vzniku, poselství o 
tom, jaké je to být na samém dně, o touze dostat se znovu na hladinu kvalitního života, mít 
přátele, rodinné zázemí, mít práci a kde bydlet. 
V dílech soutěžících, zdálo se, že ve větší míře v dílech zaměstnanců, jsem nacházela i 
okouzlení životem, touhu utkat se se vzrušujícím neklidem životního dění, nutkání podělit se 
o své představy, o setkání s lidmi, kteří vstupují do jejich života, touží po přátelském 
pochopení, dobré mezilidské vztahy pro ně hodně znamenají, odhalují zákoutí dějiště 
všedního života, snů a reality. Příjemně plynout časem, můžete například s autorem 
soutěžních děl Mgr. Janem Pomykaczem. Naučí vás být okouzlen životem, objevovat téměř 
ve všem i něco pozitivního, radovat se  z úspěchů druhého.... 
Ať už jsou to literární,  hudební či výtvarná díla pacientů, vypovídají o jejich hudebním, 
literárním či výtvarném talentu a senzitivním vnímání světa, který by jim leckterý „zdravý“ 
člověk mohl závidět. Víme však, kde je ta hranice, která dělí lidi „zdravé“ od lidí duševně 
nemocných?  
  
 
Slavnost se vydařila  
 
Věřím, že se zúčastnění cítili dobře a odnesli si příjemné prožitky a vzpomínky. Děkuji všem 
příznivcům Kouzelného klíče, neboť ti k tomu velkou měrou přispěli. Poděkování patří také 
řediteli PL Dobřany, MUDr. Vladislavu Žižkovi, za to, že nám byl příznivě nakloněn, ujal se 
hostitelské funkce a spolu se svými pracovníky, zejména paní Písařovou, pro nás připravil 
příjemné prostředí.  
 
První tři sborníky Kouzelný klíč, které přinesly příspěvky z  I., II. a III. ročníku literární 
soutěže pacientů a zaměstnanců psychiatrických léčeben v ČR se setkaly s příznivým 
ohlasem. Věřím, že Vás i čtenáře sborník literárních prací IV. ročníku soutěže potěší. 
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