Uzdravovala celebrity, předpověděla
covid. Léčitelce ze Semil stačila fotka
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Dokázala léčit nemoci těla i duše, zároveň předpověděla pád komunismu i covid.
Osobnost lidové léčitelky Květoslavy Patočkové, která se narodila před 110 lety, nyní
představuje nová výstava v semilském muzeu.
Květoslava Patočková ze Semil byla představitelkou lidového léčitelství v době, kdy už
lidé běžně chodili k lékařům pro antibiotika a medicína používala moderní přístroje.
Přesto podle pamětníků některým pomohla až její směs bylinek.
Její dům byl otevřený každému, kdo potřeboval pomoc. Fronty lidí se mnohdy táhly z
domku až ven a rodinní příslušníci se často museli prodírat přes davy čekajících. Nikdy
nikoho nevyhnala, ať už přišel s jakýmkoli neduhem.
Její léčitelské schopnosti vyhledávaly i známé osobnosti, například Hana
Zagorová, Vladimír Remek či Vladimír Komárek.
Pozoruhodnou osobnost Květoslavy Patočkové připomíná výstava v Muzeu a Pojizerské
galerii v Semilech vůbec poprvé. Organizátoři výstavy se rozhodli oslovit pamětníky s
výzvou, aby jim zaslali své vzpomínky na léčitelské schopnosti paní Patočkové, a
nestačili se divit.
„Tušili jsme, že se lidé budou ozývat, ale že se budou ozývat v takovém množství, to
nás zaskočilo. Telefonovali a psali každý den,“ vypráví ředitel muzea Miroslav

Šnaiberk, který nezastírá, že jej k výstavě inspiroval film Agnieszky Holland Šarlatán o
lidovém léčiteli Janu Mikoláškovi.
Některé zprávy od pamětníků byly podle něj neuvěřitelné. „Třeba když nám zavolal
lékař z Turnova, který ji léčil na oboustranný zápal plic s tím, že byl k paní Patočkové
velmi skeptický, ale pak i on podlehl jejímu charismatu a dokonce si ji nahrál. Díky
tomu máme i zvukový záznam jejich rozhovoru,“ pokračuje Šnaiberk.

Podivnou jasnozřivostí odhalovala choroby
Květoslava Patočková se narodila v roce 1912 v Havírně v Pasekách nad Jizerou a
zemřela v roce 1991 v Semilech. Její léčitelskou kariéru předpověděl otec Patočkové už
v jejích čtrnácti letech.
Dokázala „stahovat z těla nemoc a bolest“ pomocí bylinek i psychologickou podporou.
Podle svědků uměla až s podivnou jasnozřivostí odhalovat choroby, které byly skryté. A
jako skvělého diagnostika ji dokonce uznávali i pragmatičtí lékaři.
Během dlouhého života pomohla tisícům lidí, kteří za ní přijížděli nejen z regionu, ale
například i z Prahy. Její léčitelské schopnosti vyhledávaly i známé osobnosti, například
Hana Zagorová, Vladimír Remek, Vladimír Komárek nebo dokonce i tehdejší ministr
zahraničí Bohuslav Chňoupek.
„I místní komunisté, když přišlo na lámání chleba, za ní chodili,“ připomíná kurátor
výstavy Tomáš Chvátal.
Kdo za ní nemohl přijet osobně, poslal fotografii. I z té podle pamětníků dokázala
poznat, co dotyčného souží.
„Hodně svědků nezávisle na sobě hovořilo o něčem, co bychom mohli nazvat
jasnovidné schopnosti,“ vysvětluje kurátor s tím, že její předpovědi měly i širší
společenský dopad.

Předpověděla pád komunismu i covid
V osmdesátých letech podle něj předpověděla pád komunismu, rozklad Sovětského
svazu i to, že budeme mít filozofa na trůně.
„Až z toho někdy mrazí. Panu doktorovi Černému řekla, že teď bude třicet let blahobytu
a pak přijde choroba, se kterou si člověk nebude vědět rady, plicní mor,“ komentuje
Chvátal.
„Pamatuji si, že jednou přišla poštou až z Prešova velká fotografie, na takovém tuhém
papíru. Na ní byl vyfocený celý hasičský sbor a nad jedním hasičem křížek. A podle
toho ona měla poznat, co mu je. A poznala,“ vypráví.
Nová výstava v semilském muzeu představuje výjimečnou osobnost lidové léčitelky
Květoslavy Patočkové, která měla dar pomáhat lidem i předpovídat budoucnost.
Ona sama byla skromná, od svých pacientů nic nechtěla. „Bála se, že by jinak o svůj dar
přišla,“ vysvětluje kurátor. „Přitom ten dar nebyl žádný med. V pět hodin vstala, začala

vyřizovat poštu a v sedm hodin už začali klepat lidi, a tak to šlo až do večera,“ popisuje
kurátor.
Lidé jí tak nosili aspoň naturálie. „Dům totiž fungoval i jako komunitní centrum, kde
žili kromě příbuzných i staří lidé na dožití. O domácnost se staralo několik žen,“ dodává
Chvátal.
Aby nebyla stíhána za příživnictví, musela mít i civilní zaměstnání. „Byla vedená jako
domácí dělnice, navlékala korálky pro státní podnik, a ještě byla vedená jako
ošetřovatelka Českého červeného kříže,“ objasňuje kurátor.
Výstava připomíná osobnost Květoslavy Patočkové nejen osobními vzpomínkami, ale i
některými recepty z bylinek, fotografiemi i nápodobou komůrky, ve které
diagnostikovala pacienty. Výstava Léčitelka Květoslava Patočková bude otevřená do 18.
září.

