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číslo 1 – leden
ročník XXIII. (2022)

„Všechno má svůj konec. Jak den, jak noc, jak 
zima, jak jaro. Jako vše dobré, tak i vše zlé.”

—  neznámý autor



Hudba

Hraje hudba, všichni tančí
Krajem nese se píseň ptačí

I víla zpívá
Milenka milenci do očí se dívá
A on do jejích 
Děti hrají si v závějích

Až dech se tají
I větve ve větru vlají
Pohybují se do hudby

Po lásce se ti zasteskne
A na zasněžené krajině vločka se zaleskne

Je jich hodně
Ale já chci tu jednu jedinou
Tu co tančí napříč krajinou

Ona je jediná 
Tak čistě nevinná…

Zuzka
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Úvodním citátem – u něhož je autor neznámý, což je 
škoda, protože je opravdu pěkný – zahajujeme nový 
rok, tak snad jste vykročili do nového roku správnou 
nohou!

V tomto čísle opět zveřejňujeme povídku od 
pravidelného přispěvovatele Toma Patricka, který 
poslal kromě povídky tentokrát i odkaz na web se 
svými ostatními literárními díly.

Pravidelná přispěvovatelka Zuzka nám opět poskytla 
několik krásných básní.

Poté si můžete přečíst rozhovor s nutričním terapeutem 
Alešem Havlíkem, který i FOKUS poctil návštěvou 
spojenou s přednáškou.

A nakonec je tu novoroční Sudoku a výsledek toho z 
roku předchozího.

Redakce
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Helino poetické vyprávění 
(ukázka z románu „City Means – Město plné návratů“, 
jenž je od ledna 2022 po částech aktualizován na webové 
adrese: www.eldar.cz/tompatrick) 

Vše vypuklo jednoho kouzelného rána v květnu, kdy jsem se 
probudila a procitla do nového dne. Večer předtím sice oblohou 
svištěly blesky, toto ráno se ale zdálo být již klidné, nespoutaně 
harmonické. Ona včerejší bouřková nálada jako by okolní přírodě, 
do níž spěly mé kroky, dodala novou sílu a vůni. Vzduch se zdál 
být na dech příjemný a přívětivě mi vanul do vlasů.

Tu jsem si náhle povšimla srnky a jejího početného stáda, jež z 
krmelce vyjídalo lahodné plody přírodního léna. Pokusila jsem 
se k nim přistoupit pokud možno co nejblíže, v naději, že je 
nepoplaším. Jenže v tu chvíli se obloha najednou zatáhla a začal 
z ní na zem popadávat drobný snížek, což stádo polekalo, a tak se 
ukrylo zpět do stromových porostů, kde se jeho šum nenávratně 
ztratil. To mě přivedlo v  údiv. Můj rodný dům se náhle ztratil 
v hustě popadávající bílé mlze a mě začaly zábst bosé nožky. 
Vydala jsem se tedy do míst, v nichž zmizelo srnčí stádo. Když 
jsem prošla lesíkem, pocítila jsem na sobě změnu: bosé nohy se 
obuly do zimních bot a tělo zahalilo blaho svetrů a kabátů.

Najednou jsem měla pocit, že dokážu činit zázraky, že umím 
létat jako ptáci, že umím přimět led, aby roztál. Jakmile jsem 
se ho dotkla, skutečně k onomu zázraku došlo; led se najednou 
dočista rozmělnil a v říčce se k životu náhle probudil zcela nový 
svět. Daly se v ní spatřit ryby a malebné kamínky. Jeden z nich 
mě obzvlášť zaujal, od těch ostatních se lišil neobvykle rudou 
září. Vzala jsem ho tedy do ruky a tuze si přála, aby se proměnil v 
něco roztomilého. Aby se mi splnilo i toto přání, zavřela jsem pro 
jistotu oči, a když jsem je znovu rozevřela, spatřila jsem ve svých 
dlaních nádhernou mušli. Přitiskla jsem si ji k uchu a v tu chvíli 
jsem zatoužila být někde hrozně daleko.
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 (přispěvovatel – Tom Patrick)

Znovu jsem zavřela oči, a když se mi opět rozevřela víčka, stanula 
jsem sama na písečné pláži před třpytivým mořem. Svetr, kabát, 
teplé kalhoty a pohodlné boty opustily mou maličkost. Pocítila 
jsem neskonalou volnost a bosa tančila po oné prázdné písečné 
pláži. Jak by také ne, byl překrásný tropický večer, moře šumělo 
příjemně do uší, zářivé slunce pronikalo do očí... 

A pak... ulehla jsem do písku, a když jsem znovu procitla, byl to 
opět můj rodný dům, kdo mě vítal svým přístřeším. Venku pršelo, 
avšak mně to nevadilo. Prožila jsem přece jeden rok působivého 
života - života plného harmonického souznění člověka s přírodou.    

http://www.eldar.cz/tompatrick
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Veď mě

Veď mé tahy po plátně
Vnímat tvé dotyky budu malátně

Veď mé kroky při cestě na jinou planetu
Ty lži pod hvězdné bahno zametu

Veď mě při mém letu vzhůru
To motýl proměnil se v můru

                  
                                        

 
Zuzka

Odpočívám

Odpočívám v nepřítomném tichu
To ticho má barvu mechu

Odpočívám na palouce
A sleduji záři slunce

Odpočívám na pěšině
Když padají hvězdy
Prozradím to kopretině
Ukrývající se v hvozdy

Odpočívám v hlubokém lese
Záhadou ve mně něco se třese   
  

Zuzka
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Zde Vám přinášíme rozhovor s nutričním 
terapeutem Alešem Havlíkem, který byl 
hlavní osobou na nutričních přednáškách 
konajících se v CDZ.

O nutriční přednášky vás požádal Fokus, věděl jste 
předtím něco o této nadaci?

Ano, dokonce jsem pro FOKUS MB krátce pracoval 
na jaře v r.2018 a to konkrétně v terapeutické dílně 
“kavárna” v areálu Psychiatrické léčebny Kosmonosy. 
Moc rád na tuto zkušenost vzpomínám - byl tam moc 
fajn pracovní kolektiv, hezké prostředí a příjemní klienti 
:)

Pomáháte lidem změnit životní styl, máte i vy nějaké cíle?

Já sám jsem si programem prošel jako klient v r.2012 
a zhubnul jsem cca 20kg, takže svůj velký cíl jsem si 
splnil již tehdy. Tudíž mám přímou osobní zkušenost s 
procesem redukce tuků. Tou dobou jsem ještě pracoval 
v jiném oboru. Osud tomu chtěl, že jsem se po několika 
letech vrátil na poradnu jako nutriční terapeut a následně 
jsem se stal majitelem poradny. I v současné době mám 
své osobní cíle, co se váhy a kondice týče. Snažím se 
držet okolo 90kg a alespoň 3x týdně aktivně sportovat.

Jak vy odpočíváte a vyrovnáváte se s únavou?

Můj největší relax je pohyb - rád se proběhnu se psem, 
zahraju si tenis, projedu se na kole nebo v zimě na 
běžkách. Rád chodím s batohem po horách a také velmi 
rád hraju golf, to je taková moje vášeň. Kromě toho rád 
čtu a cestuju. Samozřejmě člověk v každodenním životě 
dělí svůj čas mezi práci, rodinu, povinnosti v domácnosti 
a okolo domu a na koníčky zase tolik nezbývá... 

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Nejvíc mě baví ta proměna - když klient výrazně 
zredukuje tuk, kvalita jeho života se posune úplně někam 
jinam. Takový člověk potom září spokojeností a štěstím, 
je veselý a radostný. A jak pravý zákon vesmíru “stejné 
přitahuje stejné” - tak si do života přitáhne další radostné 
události. Nezřídka se mu naskytne lepší zaměstnání či 
se objeví nová láska. Navíc zvládá věci, které by si dříve 
ani nedokázal představit. Zkrátka začne žít úplně jiný, 
naplněnější život. 

Máte zkušenost z práce s lidmi s duševním onemocněním, 
přineslo vám to něco někam vás to posunulo? Změnil se 
tím váš náhled na nás?

Jak již jsem zmínil, pracoval jsem v terapeutické 
kavárně. Kromě toho jsem působil jako dobrovolník v 
dětském domově pro mentálně postižené děti  
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v Lipníku u Benátek nad Jizerou.
Takové zkušenosti mi daly určitý nadhled a pokoru, že 
ne vše v životě je samozřejmost a že bychom si měli 
vážit věcí, které někdy považujeme za samozřejmé a být 
za ně vděčný.
Každý člověk je velmi individuální a měli bychom k sobě 
vzájemně přistupovat s laskavým porozuměním, empatií 
a snažit se navzájem si spíše vyhovět a pomoci namísto 
soupeření. Věřím, že v naší občanské společnosti 
probíhá změna k lepšímu, čehož důkazem je např.i 
činnost organizací jako je FOKUS.

Víte něco o péči o duševně nemocné v ČR? Jaký je váš 
názor?

Rámcově ano, ale nejsem odborník. Můj osobní názor 
je, že vyzrálost každé společnosti lze posuzovat i podle 
toho, jak přistupuje k jedincům, kteří neměli v životě 
takové štěstí a trpí různými formami postižení ať už 
fyzických nebo duševních. V tomto ohledu si myslím, 
že ČR na tom není vůbec špatně, byť samozřejmě je 
neustále co zlepšovat. Je vidět kontinuální snaha o 
zapojování znevýhodněných spoluobčanů do běžného 
občanského života. Kdysi byli tito lidé zavíráni do 
ústavů, aby nebyli na očích. Pro postižené lidi je velmi 
důležité podílet se v rámci svých možností na chodu 
společnosti a být užiteční. Dává to jejich životu určité 
naplnění a přináší jim to radost.

Tímto panu Havlíkovi moc děkujeme za rozhovor a 
do budoucna přejeme spoustu pracovních i životních 
úspěchů.

Redakce



Řešení prosincového Sudoku:

12

A zde máte lednové Sudoku – řešení bude v únorovém 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: 04. 01. 2022 
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