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číslo 3 – březen
ročník XXIII. (2022)

„Proboha, radujte se více! Je to jediný a 
nejspolehlivější lék na všechny nemoci.“

—  Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský spisovatel (1809-1852)
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Je březen a s ním je tu další nové Klubko! 

Před začátkem všeho jsme museli věnovat podstatnou 
část psycholožce Darje Kocábové, velmi důležité 
osobnosti v celostátní historii, co se týče psychologie a 
hlavně osvěty duševního zdraví, která v lednu oslavila 
krásné 91. narozeniny. Dodatečně gratulujeme!

No a jinak, tentokrát jste nás překvapili – jak přispěvovatelé z řad 
čtenářů, tak přímo lidi z Fokusu, četností příspěvků :)

Tentokrát bude tedy Klubko spíše o klubu a trochu více 
informační, ale na konci Vás čeká mimo to vše také rozhovor s 
Hankou Goldmanovou z CSR MB.

Redakce
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Darja Kocábová (*7.1.1931 Praha)

Po maturitě na gymnaziu vystudovala FF UK, obor filosofie – psycholo-
gie, promovala 1956, 
absolvovala 8miletou výuku a výcvik v psychoterapii, pracovala jako 
klinická psycholožka a psychoterapeutka, také arteterapeutka, později 
jako výcviková lektorka a supervizorka.
Koncem 80tých let založila arteterapeutickou sekci při Lékařské spol. 
J.E.Purkyně,koncem let 90tých byla požádána prof.Halíkem o založení 
psychoterapeutické sekce při Křesťanské akademii.

Na počátku své profesionální kariéry pracovala s dětmi a mladistvými.
Nejdříve v internátním zvláštním dětském domově v Hodkově u 
Zbraslavi, po přestěhování na dětské psychiatrické ambulanci v Kar-
lových Varech.

Její profesionální život byl významně ovlivněn politickými událostmi, 
takže po nuceném přemístění rodiny v r.1969 do Mladé Boleslavi, se 
ještě úspěšně spolupodílela na založení dětské psychiatrické ambu-
lance v regionu MB, ale po prověrkách k otázce okupace sovětskými 
vojsky, s ní byl rozvázán pracovní poměr. Jedním z důvodů byla uve-
dena také ideologická diverze mezi mládeží, protože jako manželka 
evangelického faráře se práci s mládeží opravdu aktivně věnovala i po 
podepsání Charty 77 manželem.
Na přímluvu prof. MUDr Jana Dobiáše přednosty Psychiatrické kliniky 
v Praze byla nakonec přijata koncem roku 1973 do Psychiatrické 
léčebny s tím, že může pracovat pouze s těžce psychicky nemocnými 
pacienty (jedno z cynických odůvodnění, že „tam už nemůže nic zka-
zit“).

Navzdory všem překážkám - včetně odebrání řidičského průkazu, 
finančních postihů a průběžného sledování - si komunitní, skupinová 
a individuální psychoterapie s lidmi postiženými psychózou získa-
la respekt u spolupracovníků a odborné veřejnosti, bylo možno pak 
vypracovat a realizovat komplexní terapii za pomoci psychiatra, psy-
choterapeutické sestry a částečně sociální pracovnice. Pomohla také 
podpora některých kolegů nejen z pracoviště, ale i ze širší obce psychi-
atricko-psychoterapeutické.
V r.1984 byl založen ve spolupráci s pacienty bývalými i současnými 

Socioterapeutický klub, který na jaře 2014 slavil 30té výročí. V 
r.1987 bylo otevřeno Denní sanatorium pro lidi s vážným psychickým 
onemocněním a dvě chráněné dílny, které byly později zařazeny do 
občanského sdružení Fokus a velmi dobře se dále rozvíjejí. 

Vyjma článků v odborných časopisech a referátů na seminářích a kon-
ferencích vydalo nakladatelství Konfrontace v r.1996 knížku „Zprávu 
odjinud“ (v části korespondence mezi pacientem a terapeutem se 
podílel mnohaletý pacient), nakladatelství Kalich pak vydalo knížku 
povídek „Třikrát a dost“ v r. 2004 a eseje o přítomné minulosti 
„V tichu“ v r. 2010.

V r. 2011 byla za celoživotní práci v oboru psychiatrie oceněna 
Společností J.E.Purkyně Heverochovou medailí, poté ještě v letech 
2016 a 2021.

Z osobních údajů je důležité uvést, že žila celý život s jediným mužem, 
Alfredem Kocábem, který byl pro ni i její životní úkoly spolehlivou 
oporou a že spolu vychovali syna Michaela a dceru Magdalenu a mají 
řadu potomků - 6 vnoučat a 5 pravnoučat.
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Tradiční sobotní klub
Návštěva muzea Metoděje Vlacha v MB

Dne 5.2, tedy první sobotu v únoru jsme vyrazili na výlet, 
v rámci tradičního sobotního klubu. A to do krásného 
muzea Metoděje Vlacha.

Když se v roce 1912 vznesl v Mladé Boleslavi poprvé do 
vzduchu Metoděj Vlach se svým jednoplošníkem, málok-
do si uvědomil, že je to první Čech, který sestrojil letadlo 
vlastní konstrukce, poháněné automobilovým motorem, a 
sám na něm vzlétl.

Přesuňme se ale téměř o sto let později, kdy se 
otevřelo letecké muzeum pojmenované po tom-
to mladoboleslavském průkopníkovi. Vznik muzea 
navazuje na činnost Nadačního fondu Metoděje Vlacha, 
založeného městem Mladá Boleslav v roce 2001, jemuž 
mladoboleslavský Aeroklub zapůjčil místo v hangárech na 
jeho stále se rozrůstající flotilu letadel.

Posláním Leteckého muzea i Nadačního fondu Metoděje 
Vlacha je přiblížit divákům historii letectví i prakticky uka-
zovat, jak letadla dříve létala. 

Všichni jsme si klub velmi užili a zakončili ho příjemnou 
kávou v letecké kavárně.
Už nyní se těšíme na další klub.

Rádi byste se na příští sobotní klub přidali? Určitě doražte! 
Téma klubu se vždy dozvíte na nástěnce v Novém Parku, 

kde se klub i většinou uskuteční, avšak někdy jedeme i na 
tématický výlet.

Termíny příštích sobotních klubů: 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 připravila: Andrea Mašková
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Nové programy v CSR Nový Park

Rádi bychom vám představili nově plánované
programy, které se připojí ke stálým programům.

Solná jeskyně - je jednou z originálních metod ve
využití síly soli z Mrtvého moře s výrazně
preventivními, léčebnými, regeneračními a
relaxačními účinky. Jsou vybudovány ze soli z
Mrtvého moře, z mineralizované jodové soli z
Klodawy a z Himálajských solných krystalů. Solné
jeskyně fungují na principu suché inhalace, tedy na
dýchání vzduchu plného mikročástic suché soli.
Mimo jiné kladné účinky má blahodárný vliv na
poruchy nervového systému – neuróza, deprese,
stres, stavy vyčerpání, atd.

Plavání - každou středu se vydáme do Městského
krytého bazénu. Strávíme tu cca 2hodiny. Součástí
bazénu je sportovní, 25metrový bazén s šesti
plaveckými drahami, hala s atrakcemi, jako
je tobogán, skluzavka, parní kabina, vířivka a
relaxační bazén.

Koně - každý lichý pátek se vydáme na statek,
který se nachází v Ploučnici u Mimoně, zde
budeme mít možnost si vyzkoušet co obnáší
starost o koně – jejich údržba, krmení,… Avšak i
samotné povídání o koních a samozřejmě se i za
odměnu svezeme.

Zde vám ještě představujeme stručnou tabulku toho, 
co vše na CSR Nový Park nabízíme – dopolední i
odpolední programy. 
Pokud vás jakýkoliv program zaujme, neváhejte se na 
nás obrátit. 

Zde kontakt na vedoucí CSR Nový Park – 
Mirka Vrábelová, tel. 775562009
e-mail: vrabelova@fokus-mb.cz
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A na – téměř závěr – Vám přinášíme rozhovor s Hankou Gold-A na – téměř závěr – Vám přinášíme rozhovor s Hankou Gold-
manovou, case managerkou z Fokusu Mladá Boleslav.manovou, case managerkou z Fokusu Mladá Boleslav.

Jak jste se dostala k této práci, osud či náhoda? Co vás k tomu Jak jste se dostala k této práci, osud či náhoda? Co vás k tomu 
vedlo?vedlo?
Studovala jsem Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské uni-Studovala jsem Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské uni-
verzitě v Českých Budějovicích. Během praxí jsem si domluvila verzitě v Českých Budějovicích. Během praxí jsem si domluvila 
nástup do podobné organizace jako je Fokus Mladá Boleslav, nástup do podobné organizace jako je Fokus Mladá Boleslav, 
ale nakonec z toho sešlo. Hledala jsem tedy jinou práci v obo-ale nakonec z toho sešlo. Hledala jsem tedy jinou práci v obo-
ru a moje mamka si všimla inzerátu v místních novinách. Po-ru a moje mamka si všimla inzerátu v místních novinách. Po-
slala jsem tedy životopis, přišla na výběrové řízení a od té doby slala jsem tedy životopis, přišla na výběrové řízení a od té doby 
jsem tu s Vámi.jsem tu s Vámi.

Co máte ráda na lidech s duševním onemocněním?Co máte ráda na lidech s duševním onemocněním?
To je otázka, nad kterou jsem nikdy nepřemýšlela. Mám ráda To je otázka, nad kterou jsem nikdy nepřemýšlela. Mám ráda 
lidi…a to, zda mají či nemají jakoukoliv diagnózu pro mě nehra-lidi…a to, zda mají či nemají jakoukoliv diagnózu pro mě nehra-
je roli. Důležité je, jak se chovají, jednají atd.je roli. Důležité je, jak se chovají, jednají atd.

Jak dlouho práci vykonáváte, co vás nejvíc baví?Jak dlouho práci vykonáváte, co vás nejvíc baví?
Do Fokusu jsem nastoupila v roce 2003, takže už skoro 19 let. Do Fokusu jsem nastoupila v roce 2003, takže už skoro 19 let. 
Původně jsem byla v chráněném bydlení, poté v kavárně, šicí Původně jsem byla v chráněném bydlení, poté v kavárně, šicí 
dílně, zahradnické dílně a terénním týmu, obloukem jsem se dílně, zahradnické dílně a terénním týmu, obloukem jsem se 
také vrátila zpátky do chráněného bydlení. také vrátila zpátky do chráněného bydlení. 
Práce je to zajímavá, velmi rozmanitá. Baví mě pracovat s lid-Práce je to zajímavá, velmi rozmanitá. Baví mě pracovat s lid-
mi. Jsem ráda, že je každý den jiný a kombinuje se práce mi. Jsem ráda, že je každý den jiný a kombinuje se práce 
v kanceláři s prací v přirozeném prostředí klientů.v kanceláři s prací v přirozeném prostředí klientů.

Jak vy čerpáte energii, jak odpočíváte?Jak vy čerpáte energii, jak odpočíváte?
Energii čerpám hlavně v přírodě. Na procházkách, na lyžích, Energii čerpám hlavně v přírodě. Na procházkách, na lyžích, 
na kole. Velmi důležitý je pro mě také dobrý spánek. Pravidel-na kole. Velmi důležitý je pro mě také dobrý spánek. Pravidel-
ně chodím na masáže.ně chodím na masáže.

Posunula vás někam tato práce, něco vám přinesla?Posunula vás někam tato práce, něco vám přinesla?
Během těch let, které tu pracuji,  jsem dospěla, vyzrála. Život-Během těch let, které tu pracuji,  jsem dospěla, vyzrála. Život-
ní zkušenosti spolu s dalším vzděláváním mě určitě velmi ní zkušenosti spolu s dalším vzděláváním mě určitě velmi 
posunuly. Jsem více tolerantní, věci řeším s nadhledem, ale se posunuly. Jsem více tolerantní, věci řeším s nadhledem, ale se 
zájmem podpory daného člověka. Stále se něčemu učím.zájmem podpory daného člověka. Stále se něčemu učím.

Určitě vás mrzí stigmatizace lidí s duševním onemocněním, Určitě vás mrzí stigmatizace lidí s duševním onemocněním, 
myslíte, že se proti tomu dá nějak bojovat nebo pozorujete, že myslíte, že se proti tomu dá nějak bojovat nebo pozorujete, že 
už se něco děje?už se něco děje?
Oproti letem minulým určitě vnímám posun. Existuje poměrně Oproti letem minulým určitě vnímám posun. Existuje poměrně 
dost destigmatizačních kampaní a projektů. Velmi vítám refor-dost destigmatizačních kampaní a projektů. Velmi vítám refor-
mu psychiatrické péče v ČR. Je pravda, že tím, že se pohybu-mu psychiatrické péče v ČR. Je pravda, že tím, že se pohybu-
jeme v této oblasti, tyto změny vnímáme více.jeme v této oblasti, tyto změny vnímáme více.

Máte přání nebo vizi, jak by se měla vyvíjet péče o osoby s Máte přání nebo vizi, jak by se měla vyvíjet péče o osoby s 
duševním onemocněním v ČR?duševním onemocněním v ČR?
Mým přáním je zrušení velkých psychiatrických nemocnic. Mým přáním je zrušení velkých psychiatrických nemocnic. 
Přesun psychiatrické péče do komunitních služeb. Vznik Přesun psychiatrické péče do komunitních služeb. Vznik 
nebo podpora již stávajících psychiatrických oddělení při nebo podpora již stávajících psychiatrických oddělení při 
nemocnicích.nemocnicích.

Tímto moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí v Tímto moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí v 
pracovním i osobním životě.     – Redakcepracovním i osobním životě.     – Redakce

Potravinová pomoc

Rádi bychom oznámili, že každé úterý přivážíme do 
CSR Nový Park 1262 potravinovou pomoc. Jedná se 
převážně o pečivo. Žádáme zájemce, aby se dostavili 
vždy cca od 10h a vybrali si. (Nejlépe s vlastní taškou, 
igelitkou!)
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Fokus Mladá Boleslav z. s.Fokus Mladá Boleslav z. s.
Centrum sociální rehabilitace zahradaCentrum sociální rehabilitace zahrada

Nabízíme:
• příjemné prostředí s přátelskou atmosférou
• aktivní trávení volného času: venkovní, vnitřní hry, výlety, 

kognitivní cvičení, malování...
• nácviky každodenních činností: vaření, úklid...
• relaxaci a odpočinek
• trávení času na zahradě, opékání vuřtů
• využití počítače a internetu
• promítání filmů
• diskotéky aj. 

Kdy můžete přijít:
pondělí, středa, pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Kam můžete přijít:
Nádražní 174, Mladá Boleslav 29301 (zastávka Mladá 
Boleslav, Akuma)

Proč tu jsme:
Jsme tu, abychom pomohli lidem s dlouhodobým duševním 
onemocněním zlepšit kvalitu života, zvýšit jejich nezávislost 
a snížit potřebu psychiatrické hospitalizace. Veškeré činnosti 
jsou dobrovolné. 

Kontakty:
tel.: 775 562 080, 770 155 251
e-mail: hulova2@fokus-mb.cz, trojanova@fokus-mb.cz
www.fokus-mb.cz   
     Těšíme se na Vás!

PODPŮRNÁ
SKUPINA
FOKUS

Skupina se bude konat každou
středu v 15:00 po dobu 3 měsíců na
adrese Čechova 635/11, Ml. Boleslav

 

Kapacita skupiny je maximálně 12 osob. Skupinu
povede Mgr. Jiří Junek a Richard Pabišta, MSc.

 
 

O prvním setkání Vás budeme informovat SMS zprávou,
popřípadě Vás bude informovat Váš klíčový pracovník.

 

HLEDÁTE MÍSTO KDE NAJDETE PODPORU A
POCHOPENÍ?

 

Přihlašovat se můžete:
 

na sesterně ve vile Fokusu
 

 pomocí SMS na tel. 770 165 689 
 

email na adresu pabista@fokus-mb.cz
 
 
 
 



Řešení únorového Sudoku:

12

A zde máte březnové Sudoku – řešení bude v dubnovém 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: 02. 03. 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.




