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číslo 12 – prosinec
ročník XXII. (2021)

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se 
je tam udržet celý rok.“

—  Charles Dickens (anglický spisovatel;1812 - 1870)



Bílo

Krajina do bíla se zabarvila
Přitom krásu ledovou, jen trochu odhalila

Už se třpytí a i přes tu krásu těžší je bytí

Krajina je ledová
A ptáčata hladová

Krása je křehká
A chůze ve sněhu zdá se tak lehká
A tak dávám se do běhu
Lehce se běží – vzduch je svěží

Mráz ledovou dlaní
Krajinu chrání
Levná krása není k mání

Střípky vloček padají mi do očí
O tom nech si zdát 
Větve ve vichřici budou vlát
A pak se to otočí
Teplo se vrátí
A doba tání se neodkladně zkrátí

Zuzka
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Úvodním citátem si připomínáme významného 
anglického literárního autora a společenského kritika 
Charlese Dickense, kterého asi nemusíme více 
představovat, a pokud ano, jen dodáme – kdo by 
neznal Olivera Twista?

V tomto čísle opět zveřejňujeme povídku od 
pravidelného přispěvovatele, který tentokrát poslal 
Vánoční povídku.

Poté Vám můžeme nabídnout rozhovor s peerem 
Patrikem, kde se dozvíte, jaká byla jeho cesta k 
vykonávání práce peera ve Fokusu.

Pak zde máme jednu veselou novinku z řad Fokusu a 
předposlední obsahová část zahrnuje pár informací 
ohledně činnosti Nového Parku.

A nakonec opět potrápíme mozkové buňky v podobě 
Sudoku a dozvíme se výsledek minulého.

Redakce
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Vánoční povídka

Toto se událo již před rokem, ale stále to před sebou vidím zcela 
živě, tak, jako by tomu bylo dnes.  Do té doby jsem nevěřil na 
zázraky. To byl ostatně i případ celé naší rodiny, do níž se přiženil 
můj budoucí otčím. A tím to vlastně všechno začalo.
Ale abych nepředbíhal. Pro lepší pochopení se musíme vrátit v 
čase, do doby, kdy jsme já a má rodina neprožívali zrovna šťastné 
životní období. Tehdy nás navždy opustil náš milovaný dědeček. 
Děda byl nesmírně hodný, činorodý člověk a i mnozí další se o 
tom nesčetněkrát přesvědčili. Na svůj pokročilý věk působil velmi 
energicky, i když za sebou měl operaci srdce. Zemřel v pouhých 
sedmdesáti dvou letech.
To otčím byl o dost mladší a věkově byl zhruba o deset let od 
mé maminky. Jezdili společně s filharmonií a jednoho dne mezi 
nimi přeskočila jikra. Mně byl od prvního okamžiku otčím velmi 
sympatický a taktéž babičce zaimponoval. 
Zanedlouho byla svatba, otčím se nastěhoval a začal s námi 
bydlet. 
Člověk se ani nenadál a byly tu první společné Vánoce. Čas 
pohody a odpočinku. Čas dárků. Ohledně nich – abych se přiznal 
- u mě nákupní horečka vždy vypukla již někdy kolem července. 
Pro maminku a babičku jsem vždy měl nějaké vždy v záloze, 
nebo předem vyhlídnuté. Co ale pořídit pro otčíma? Přeci jen 
jsem ho znal krátkou dobu. Ale co, nějak si už poradím, řekl jsem 
si. Dopadlo to slibně, neboť se mi podařilo pro něj pořídit vše, co 
jsem si naplánoval.
A pak přišel štědrý večer. Na stole se skvěl můj a maminčin 
bramborový sálat společně s rybou, jíž si vzal na starost otčím, a 
také nesmělo chybět cukroví, jež napekla babička. Poté, co jsme 
se za poslechu koled všichni dosyta najedli, nastal čas odebrat se 
do vedlejší místnosti ke stromečku. Rozdávání dárků se tradičně 
ujala má maminka. Každého z nás spravedlivě podělila, a tak se 
babička mohla  těšit z osmisměrek, já z rodinného DVD filmu a 
otčím... z knižní biografie věnované zahraničním prezidentům, jíž 
však již vlastnil z dřívějška. To mě, přiznám se, trochu zamrzelo, 

otčím to však přijal s nadhledem a řekl, že se nic neděje, že můj 
dárek i přesto s velkým potěšením přijímá. 
Maminka, která dostala dobrodružný film o medvědím mláděti, 
následně v rozdávání dárků pokračovala. Tentokrát se těšila z 
nové kabelky, zatímco babička s přídělem sudoku, já z dalšího 
DVD filmu a otčím... z kolekce deseti filmů o vesmíru, jíž však 
opětovně vlastnil. Situace se opakovala, otčím mi za dárek 
obdobně poděkoval a prý že si s tím nemám dělat těžkou hlavu.
Nebudu vás dál napínat a na rovinu se vám přiznám: ano, vše 
se odvíjelo přesně jako v onom snu, co se mi zdál den před tím. 
Otec se nakonec dárky ode mě rozhodl věnovat na dobrou věc 
a sice do povánoční charitativní sbírky, kdy výtěžky z dražby 
jednotivých darovaných věcí pak putovaly na konta těch, co to 
potřebují nejvíc. 
A nejen to! Po Vánocích mě a značnou část kolegů propustili ze 
zaměstnání. A právě v té chvíli znovu zasáhla vyšší moc. Místo mi 
totiž záhy nabídli v místní knihovně, která právě onu charitativní 
sbírku zaštiťovala. A já tak započal svoji  novou pracovní etapu.
Dodnes nelituji tohoto rozhodnutí. Nejenže pracuji ve velmi 
příjemném přátelském prostředí, mezi lidmi, jichž si nesmírně 
vážím, ale i má babička konečně září plně štěstím. Právě v 
knihovně totiž potkala muže, jenž byl celý její zesnulý manžel, 
tedy můj dědeček. Celé to nemohlo skončit lépe.
Tak toto je celý příběh, odvyprávěný mojí maličkostí přesně tak, 
jak se kdysi udál. Mám k vám být zcela upřímný? Ano, nyní již 
věřím, že se ve skutečném životě mohou dít zázraky. Bohudíky 
za ně.
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 (přispěvovatel – Tom Patrick)
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Podzimní báseň

Je podzim, stromy hýří barvami,
jako by je malíř vymaloval.

Tak se zastav člověče
a vychutnej si tu krásu,
nad přírodu většího umělce není.

Kdyby to v mé moci bylo,
dala bych jí jedničku bez prodlení.
                  
                                        

Eva Horáková

Můj svět

Můj svět točí se kolem dokola
Chtěla bych uletět na křídlech sokola

Křičím na vrcholu skály
Ozvěnu však neslyším
Křik toho sokola se svým stěží rozliším

Možná přejdu na druhou stranu hráze
Budu tam odříkávat ty obvyklé fráze

A tak půjdu radši zpátky
I když můj krok je tak vratký
Ale jít tam chci
Kudy, kam a jestli 
Ty mi rci      

Zuzka
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Zde Vám přinášíme slibovaný rozhovor s peerem 
Patrikem, který mezitím dokončil kurz sociálního 
pracovníka a předtím nám poskytl rozhovor do 
časopisu.

Měl jsi nějaké obavy při nástupu na nové pracovní 
místo?
Ano, měl jsem obavy, že to nezvládnu. Ze začátku 
jsem měl problémy plnit normy a strach, jak mě přijme 
kolektiv. 

Jaké bylo vyzkoušet si tvrdší, samostatnější nároky na 
volném trhu?
Ze začátku to bylo dost náročné, ale zkušenost to je 
dobrá. Ohledně zvládání - zůstaval jsem v práci déle, 
abych stíhal normy, aby jsem se osvědčil a zvládal 
plnit normy, které jsou v naší práci důležité hlavně po 
finanční stránce.

Jaké jsou tvé další plány v životě?
Snažit se pracovat s klienty Fokusu a vzdělávat se v 
pozici peer konzultanta. A tuto zimu by jsem se chtěl 
naučit lyžovat a zkusit si snowboard.

Podílíš se na organizování volnočasových aktivit v CSR, je 
to přímý kontakt s klienty, co Ti to přináší a co Tě nejvíc 
baví?
Nejvíc mě na tom baví vyplňovat čas klientům, aby se 
cítili dobře. Baví mě užit si společně strávený čas.

Je něco, co bys změnil, ocenil v péči o duševně 
nemocné?
Aby se na lidi s duševním onemocněním nekoukalo 
skrz prsty. Dále bych si přál, aby lidé s duševným 
onemocnením mohli žít plnohodnotný život a 
aby psychiatrické nemocnice pracovali s lidmi v 
důstojnějších podmínkách. Velmi oceňuji práci Fokusu.

Vím o tobě, že rád jezdíš na výlety, je nějaké místo kam 
bys se chtěl podívat? Byl by to tvůj splněný sen? 
Někam do ciziny, Chorvatsko, moře. 

Děláš si kurz peer konzultanta, co Tě k tomu přivedlo? 
Chtěl bys se stát peerem? Co Ti přijde na této profesi 
zajímavé?
Rád se učím novým věcem a rád získavam nové 
zkušenosti. Beru to spíš jako poslání, kde lidem mohu 
dát něco ze sebe. Přivedl mě k tomu nynější kolega 
Jirka, jelikož jsem si mohl něco zkusit a jak popisuji, je 
to skvělý přínos v mém nynějším životě.

Za redakci děkujeme za rozhovor a přejeme 
spoustu úspěchů v profesním i osobním životě a 
gratulujeme k úspěšnému dokončení kurzu.
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Gratulace pro novomanžele Krulichovi

Nechť je pro vás každý den vašeho manželského života 
čirým pramenem radosti, štěstí a lásky!

Přijměte naše nejsrdečnější gratulace šťastnému 
ženichovi a krásné nevěstě!

Z celého srdce vám přejeme, aby vás život byl bohatý, 
především na vzájemnou lásku a štěstí!

Jste krásný pár!
To vám přejí všichni z Fokusu

Tímto číslem tedy končíme letošní rok a na závěr tu 
máme kalendář na prosinec s plánem činnosti aktivit v 
Novém Parku až do úplného konce roku.

Přejeme vám tedy vše krásné, hezké Vánoce užité v 
kruhu vašich nejbližších a správný start do roku 2022!

Vaše redakce 
časopisu Klubko

prosinec 
2021 

Co nás čeká v prosinci?  

 
Nějakým způsobem, nejen o vánocích, ale po celý 
dlouhý rok, radost obdarovávat druhé, je radost, 
která se k Vám vrací. 

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

  1 2 3 4 5 

     Sobotní klub 9-12h 
s nádechem vánoc 
– výroba vánočního 
svícnu 

 

6 7 8 9 10 11 12 

    Vánoční úklid 8-12h, 
uvítáme každou 
pomocnou ruku, 
občervení zajištěno 

  

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

  Vánoční besídka 
9-15h, všichni jste 
srdečně zváni 

    

27 28 29 30 31   

Klub otevřen  
8 – 14h, 
dílna zavřená 

Klub otevřen 
8 – 14h, 
dílna zavřená 

Klub otevřen 
8 – 14h, 
dílna zavřená 

Klub otevřen 
8 – 14h, 
dílna zavřená 

Klub otevřen 
8 – 14h, 
silvestrovské 
posezení 
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Řešení listopadového Sudoku:
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A zde máte prosincové Sudoku – řešení bude v lednovém čísle:

Vydávají ve spolupráci - pouze 
pro vnitřní potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz

E-mail: klubko@fokus-mb.cz

a Česká společnost pro duševní 
zdraví Ml. Boleslav - pobočný 
spolek v likvidaci

Nový park 1262, Mladá Boleslav

Redakční uzávěrka: 30. 11. 2021 
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