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číslo 2 – únor
ročník XXIII. (2022)

„Nelze nebýt optimistou, chce-li si člověk 
zachovat přiměřenou míru duševního zdraví.“

—  Roman Cílek, český spisovatel (*1937)



Klišé

Brouzdám se nocí
Je mi zima
Vločka prosí
Padá hvězda stinná

Brouzdám se nad ránem
Tou krásou měsíc je omámen

Brouzdám se po poledni
Hlavně se neohlédni
Tiše trp
Trp tiše
Tohle vše 
Je jen klišé

Zuzka
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U úvodního citátu je autorem spisovatel Roman Cílek, 
tvůrce četného počtu děl – literatury faktu a kriminálek.

Opět zveřejňujeme několik básní, tentokrát od třech 
různých autorů.

Poté zveřejňujeme článek o dění v lednovém Klubu v 
Novém parku a termíny, kdy budou další Kluby.

A na závěr tu máme rozhovor s pracovní konzultantkou 
Zuzkou Lámerovou.

Pak také samozřejmě Sudoku, aby jste v pokračování 
nového roku také potrápili mozkové buňky.

Redakce
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Bella Italia

Janov má tisíce tváří
Převozník se ztrácí
Neplakej, on se vrátí
Bianco věřící

Piso krásná
Ty máš Šikmou věž
Znám tu lest

Koloseum her
Boj, pot i krev
Římský rej

Benátky malebné
Sním o vás obden
San Remo oživlé
Zahraj písně mé

Roma, Ave Maria
Bella Italia

Slovník lidí

Kolik let je už tomu
Co Bůh nám naši vlastní zemi dal
Vytvořil zde spoustu národů
A všechny je pojmenoval

A je to vlastně slovník lidí
Různých krajů a národností
Kultura a život proměnné
No to já přece dobře vím

Město nebo stát, osada nebo rodný kraj
Náš způsob života - přítel, nepřítel
Někdo žije dál
A názor na to jiný má
To způsob života svůj prožívá

Svět, ten však běží dál
Čas ten nevnímá
Názory neříká nám

obě básně – přispěvovatel Tom Patrick
(více na: www.eldar.cz/tompatrick)

http://www.eldar.cz/tompatrick
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Pravidelné sobotní kluby

I v  tomto roce se můžeme potkat na pravidelných sobotních 
klubech. První tento klub proběhl 8.1.2022. Téma bylo aktuální, 
tedy beseda o Třech králích. „My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám 
přišli z daleka.“ Tato slova snad znají všichni. A protože 6.1. se 
slaví svátek Tří králů, připravili jsme si na 1. sobotní klub povídání 
na toto téma. Kdo vlastně tito králové byli, kam a proč přišli? 
Jsou s tímto dnem spojené nějaké zvyky a tradice? Toto, a ještě 
více jsme se na klubu dozvěděli. Navíc jsme si některé tradiční 
zvyky spojené se Třemi králi vyzkoušeli. 
Bylo to krásně strávené dopoledne, děkujeme všem, co dorazili a 
myslím, že jsme si to všichni moc užili.

Rádi byste se na příští sobotní klub přidali? Určitě dorazte! :) 
Téma klubu se vždy dozvíte na nástěnce v Novém Parku, kde se 
klub i většinou uskuteční, avšak někdy jedeme i na tematický 
výlet.

Termíny příštích sobotních klubů: 5.2., 5.3.,2.4.,7.5., 4.6.

Sraz vždy v Novém Parku 1262, více info přímo v klubu nebo na 
emailu: vrabelova@fokus-mb.cz

Článek pro vás připravili:
Andrea Mašková, Věrka Řezáčová, peer konzultant Patrik Medřický

Za stepním ladem stojí chlad
jak mlha v dáli tone mlad
osení spálí denní spon
centimán svázán, nezní zvon

Satula v loňské pavéze
odmala dentáv spovezen

Šapitó naší savany
dodává dlaní oznamy

Stoven zná dávné odkazy
však delta zapne dabazy.   

Bloudím mystickými světy
snad to bude mými lety,

že se bojím reálu?
Nesnáším let pomalu

Svítím jako lampy v noci
držím život ve své moci

Bídný zdá se vydaný
za své vize prodaný

Líbí se mi už jen květy
co maj blankyt na své pleti

Plenky dětem neperu už
jsem jen služka bab a čus

Čuším tedy večer zrána
z rána tělem, z palce tlama

Tedy dejte rozmysl
kde hledat svůj úmysl

(přispěvovatelka – EF)
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Zde Vám přinášíme rozhovor se 
Zuzkou Lámerovou, která je pracovní 
konzultantkou ve Fokusu Mladá Boleslav.

Pracujete ve Fokusu jako asistent podporovaného 
zaměstnávání, co vás k  této práci přivedlo, proč 
jste si vybrala v práci s klienty právě podporované 
zaměstnávání? 

Hledala jsem vhodné zaměstnání, které bych mohla 
skloubit se svým soukromým životem, kdy jsem měla 
malého synka, kterého jsem vychovávala sama. 10let 
jsem dělala v  obchodech na vyšších pozicích před 
mateřskou dovolenou. Na jiné pozice jsem neměla 
vzdělání.

Jaký je zájem ze strany klientů jít na volný trh? Jak se 
daří je začleňovat a třeba je tam udržet?

Největší motivací jsou pro klienty peníze a potřeba 
někam docházet a být mezi lidmi. Záleží jaké mají 
klienti nároky, někdy je to snadné, jindy je to dosti 
obtížné, i proto, že do podporovaného zaměstnávání 
se mi dostávají klienti i z necílových skupin, s různým 
postižením.

Sama se chcete někam posunout, jestli ano pomáhá vám 
v tom nějak vaše práce?

Myslím si, že za svých téměř 10let ve Fokusu jsem se  již 
posunula. Určitě mi v tom pomáhá nejen práce s klienty, 
ale také práce se zaměstnavateli.  Snažím se klientům 
pomáhat a vůbec dělat svoji práci, co nejlépe, aby byly 
spokojené obě strany. 

Co vás nejvíc baví?

Nikdy nevím jak to dopadne…je to pro mě adrenalin, 
který mě stále „hecuje“ se zlepšovat, by to vyšlo.

Jak vy odpočíváte?

Se svými dětmi, na zahrádce, před pandemií jsem 
chodila do fitka.

Jak byste si přála aby se vyvíjela péče o duševně nemocné 
v ČR?

Chtěla bych, aby se pro duševně nemocné dělalo víc 
a pokud možno, aby se konečně dostalo na veřejnost 
to, že je rozdíl mezi mentálním postižením a duševním 
onemocněním – bojuji s tím dost často.
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Tímto Zuzce Lámerové moc děkujeme za poskytnutý 
rozhovor a přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním 
životě.

Redakce

Duše

Staré jizvy 
Šrámy 
Vůně trávy 
Pohled na nebe 
Co je mi tak známý 
opadaly ze stromu 
Listy 
A vzduch zda se tak čistý 
 
Nebe se zahalilo 
Pod ním leží 
Milenec s milenkou 
On hladí ji pomněnkou 
Ona je krásná 
Ta chvíle tak vzácná.... 
 
Krajinu zahalila mlha 
Umělci 
Co jí chtěl vystihnout 
Se zlomila tuha... 
 
A i barvy mu chybí 
A tak čím malovat nemá 
Milenec lásku slíbí 
Milenka je němá... 
 
A co ty barvy? 
A co obraz? 
Asi nám bude muset stačit 
V duze odraz...

Zuzka



Řešení lednového Sudoku:
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A zde máte únorové Sudoku – řešení bude v březnovém 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: 01. 02. 2022 
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Redaktoři: Jan Kroček, Zuzana Šídová

dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady.




