
 

 

Poznávejte jeden druhého  

 

Petr Novák 
Pracovní zařazení: Profesor ošetřovatelství v psychiatrii 
 
Léta v oboru psychiatrie: Hodně hodně dlouho. Většina mého života! 
 
Co má rád: Zmrzlina. Dobré víno, dobré jídlo, umění, obrazy, hudba, sochařství, léto, 
venkov, hezké výhledy, klid a pohoda 
 
Co nemá rád: Chladné deštivé dny, ošklivé budovy, rušné ulice, smog 
 
Hobby/zájmy: Procházky v přírodě, poslech hudby, hra na flétnu  
 
Předchozí zaměstnání: Prodavač hi-fi věží a reproduktorů ve východním Londýně, čistič ulic 
ve Westminsteru, sběrač ovoce (banány, pomeranče, jablka), stavební dělník, pomocný 
elektrikář a další. 
 
Oblíbený TV program: Koukám jen výjimečně. Zprávy? 
 
Oblíbený film: Apocalypse Now 
 
Oblíbená kniha: Proustovo „Hledání ztraceného času“ 
 
Oblíbená hudba: Dubstep. Loud dubstep. Chase and Status. Xilent. Tinie Tempah. Opera, 
hlavně Mozart a Puccini. Beethoven. Prokofjev 
 
Oblíbený citát: Nikdy není pozdě vyzkoušet něco nového 
 
Tip do života: Mě raději neposlouchejte ☺ 
 
Ještě něco??? Nemám rád fotbal, ale o ragby si popovídám rád 



 

 
Poznávejte jeden druhého 

Katka Prouzová 
 

 

Pracovní zařazení: Výzkumnice 

 

Léta v oboru psychiatrie: Pět a něco 

 

Co má ráda: Slunečno, posezení v restauraci, koupání v moři, tancování na 

devadestátky 

 

Co nemá ráda: Marmeládu, metro ve špičce, vlažné kafe, komentování fotbalu 

 

Hobby/zájmy: Jídlo – vaření i konzumace! Výlety do přírody, návštěvy galerií a 

muzeí, hra na klarinet, běhání (ale NE v zimě!)   

 

Předchozí zaměstnání: Sobotní služby v pekařství u Grega, pracovnice copy centra, 

barmanka, pečovatelka – asistentka, pracovnice na lince důvěry 

 

Oblíbený TV program: Teorie velkého třesku, Twin Peaks. 

 

Oblíbený film: Americká krása, Král rybář, Amelie, Harry Potter 

 

Oblíbená kniha: Anna Karenina od Tolstého, Ponorka od Joe Dunthorneové 

 

Oblíbená hudba: Starý rock, který mě nutil poslouchat táta (Neil Young, Eric 

Clapton atd…), Bruce Springsteen, cheesy pop. 

 

Oblíbený citát: „Staň se sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ Mahatma 

Gándí 

 

Tip do života: Toto je Voda od Davida Fostera Wallace 

 

Ještě něco??? Ráda si přehrávám oblíbené písničky stále dokola. Můj rekord je 

myslím 25krát za sebou 



 

 

Poznávejte jeden druhého 

Karel Jeřábek 

Pracovní zařazení: Školitel, ošetřovatel pro psychózy 

 

Léta v oboru psychiatrie: Asi 10 př.p. (před počítači) 

 

Co má rád:  Atletico Madrid, českou literaturu, whiskey  

 

Co nemá rád: Oblek!!! (Nosit ho, vevnitř… ok někdy i venku! Člověk je v něm je k popukání.)  

 

Hobby/zájmy: Čtení, psaní, kreslení 

 

Předchozí zaměstnání: Recepční v nemocnici, asistent ve výzkumu obor elektro-chemie 

(včetně práce na větrných a solárních elektrárnách) 

 

Oblíbený TV program: Ripper Street, seriál Vláda, Špína Baltimoru 

 

Oblíbený film: Blade Runner 

 

Oblíbená kniha: Zničený muž (Alfred Bester), Fugitive Pieces (Anna Michaels) 

 

Oblíbená hudba: Punk  

 

Oblíbený citát: „Buď upřímný sám k sobě.“ 

 

Tip do života: Vyjádři se – ohleduplně! 

 

Ještě něco??? Byl jsem hrdým členem klubu fanoušků Nebezpečného Myšáka 

 



 

 

Poznávejte jeden druhého 

David Pešek 
Pracovní zařazení: Výzkumný asistent 

 

Léta v oboru psychiatrie: 16 

 

Co má rád: kari, kafe, dovolená, muzea, čas s rodinou, Harry Hill 

 

Co nemá rád: konzervativce, řidiče dodávek, fronty, chození pozdě, hluk, psy, čas na otázky 

 

Hobby/zájmy: cyklistika, film, divadlo, fotbal, tenis 

 

Předchozí zaměstnání: barman, rovnač sýrů, stěhovák krabic, asistent grafika, roznášeč 

letáků, kodér 

 

Oblíbený TV program: Breaking Bad, Snídaně s Novou, Receptář na neděli 

 

Oblíbený film: Život je krásný, Panův labyrint, Vetřelec, Rocky 

 

Oblíbená kniha: Wolf Hall, Hilary Mantel 

 

Oblíbená hudba: 80’tky 

 

Oblíbený citát: „Od té doby, co je Cameron premiérem, lítá víc vos.“ Alexander Stewart 

 

Tip do života: Hejbni s tím 

 

Ještě něco??? Ne, to už myslím stačí 

 


