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„Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy 
nenávist, závist a lakota.“

– Pearl S. Bucková (americká spisovatelka; 1892-1973)
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Je tu nové Klubko – tentokrát odlehčené srpnové!

S ním přichází v první polovině další povídka od přispěvovatele 
Toma Patricka.

A v druhé polovině nabídky kurzů v rámci Fokusu.

Redakce
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Zážitky

Máchat si nohy 
V ledové vodě
Cítit jak voní hlohy 
V nížinách
Vidět divoké koně na širých pastvinách

Vidět úsvit nad horami
Brouzdat se loukou posetou květinami

Zažít brzké ráno
Když na louce je čerstvě posekáno
A úsvit co červeně plane 
Ach ty krásy slovy nepopsané
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Osudová příhoda Marka Brenta
Mark Brent byl politikem. Byl jedním z těch, co zasedají 
ve vládě. Za tu dobu se ještě nestačil stát ani předsedou 
či konkrétním ministrem a ani významným to politikem 
celkově. Krom vlády občas zavítal i na nějaký ten mítink, 
kde se vyhýbal vajíčkům, shnilým rajčatům, prostě všemu, 
co zrovna letělo vzduchem od nespokojených prostých 
občanů. 
Tu se Marku Brentovi jednoho dne přihodila tuze 
prapodivná věc. Jako každé jiné ráno spěchal do svého 
výnosného úřadu, otevřel dveře kanceláře a... místo v ní 
stanul na jakési neznámé planetě plné voňavých květin. 
Ve svém vlastním úžasu se jimi začal prodírat a zastavil 
se až u obřího plátna, na němž se zjevil obličej asi tak 
pětadvacetileté pohledné modrooké blondýny. Na hlavě 
se jí skvěl vysokoškolský turban.
„Kde to jsem?“ položil si pan Brent vcelku logickou 
otázku.
„Na planetě Vela,“ odvětila žena. „Na planetě Vela, pane 
Marku Brente,“ upřesnila.
„Jak to, že znáte mé jméno?“ podivil se muž.
„Znám nejen vaše jméno, ale i vaši funkci. Jste členem 
politické strany Míra občanů,“ překvapovala  žena pana 
Brenta stále více. Ten nevěděl, zda-li mu do větší míry 
zaimponovalo to, že ho zná jménem, nebo to, že ví, jaké 
významné povolání zastává.
„Nemyslím si, že by obojí stálo za úsměv na tváři, ale vaše 
přítomnost zde mne tu nyní celkem jinak těší,“ šokovala 
žena muže svým dalším tvrzením. „Promiňte, nechtěla 
jsem se vás nějak dotknout, jen jsem vám chtěla předat 
svůj osobní pravdivý názor.“

„Ach tak, jistě, samozřejmě,“ zakoktal pan Brent.
„Myslím, že na to mám právo, jsem přeci jen o dost 
vzdělanější než vy a proto se na věci dokážu dívat s větším 
nadhledem. Na rozdíl od vás, krom tohoto turbanu, 
vlastním i toto.“ 
A dívka muži ukázala harvardský vysokoškolský diplom.
„Promiňte, slečno, ale i já vlastním cosi na tento způsob. 
A navíc jsem politikem,“ dodal pan Brent významně.“
„Politikem v zemi, která se nachází ve fázi totálního 
selhání,“ připomněla muži jemně žena.
Pan Brent nestačil zírat. Žena z plátna náhle zmizela a na 
něm se ihned začaly odehrávat tuze nemilé sledy událostí 
- počínaje obřími miliardovými dluhy, následované 
korupcemi a vše to končilo nespokojenými stávkami 
masových davů.
„Netušil jsem, že jsme na tom tak špatně. Naše manko 
z minulého roku činilo pouhé dvě miliardy sénerů,“ 
poznamenal pan Brent, když to vše nemilé pominulo a na 
obřím plátně znovu stanul obličej oné ženy.
„Mým záměrem vás nebylo strašit, zesměšňovat, pouze 
jsem poukazovala na některé nesrovnalosti ve vašich 
tvůrčích sférách,“ uvedla následně žena.
„Ach tak, rozumím,“ zamumlal pan Brent. Z jeho slov byl 
znát smutek.
„Vlastně ani já nemám výhradní právo se nad druhými 
povyšovat, jsem v mnohém inteligentnější něž ostatní 
jen proto, že mne kdysi takto naprogramoval jeden jistý 
člověk řečený technik. Mohla bych vás nyní do omrzení 
zásobovat mnoha informacemi ze všech možných sfér, 
ale neučiním tak, neboť by to z mé strany vůči vám byl 
čistý výplod vychloubání se a někým takovým já odmítám 
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býti,“ informovala muže žena. Ten k ní najednou začal 
pociťovat mnohem větší sympatie.
Mark Brent se tedy ženy zeptal: „A jak tedy mohu své 
zemi pomoci, popřípadě své vlastní sféře?“ 
„Zde je z mé strany podán recept na přijatelná řešení,“ 
ujala se žena slova. „Bod první. „Ze svého pravidelného 
měsíčního platu, jenž činí několik stovek tisíc sénerů, 
do své sféry investujte co nejvyšší možný obnos a onen 
zbytek pak vložte do svých soukromých rodinných výdajů, 
jak to musí činiti každá jiná obyčejná rodina.
Bod druhý. Prosaďte omezení či úplné zakázání nákupu 
tanků, letadel či jiné těžké techniky, neboť ji vaše země 
nepotřebuje, jelikož není s nikým ve stavu válečného 
konfliktu, koneckonců dané riziko do budoucna nehrozí, a 
tak ušetřené obnosy sénerů následně vložte do výstavby 
poškozených silnic.
Bod třetí. Vedle těchto hlavních priorit zkuste podporovat 
i jiné nadějné politické strany, zejména ty, co výhradně 
tvoří ženské osazenstvo. Ve vaší zemi je to pořád 
nevyzkoušený model a je potřeba mu dáti šanci. Mohl by 
totiž do politických sfér vnésti více pozitivního světla.“
 Mark Brent si ony ženou pronesené návrhy ihned 
začal promýšlet, leč po jejich zvážení nakonec dospěl 
k nelichotivému závěru: „Ale kdybych tohle všechno 
někomu z politických sfér navrhl, tak by mě ihned 
považoval za hlupáka.“
„V tom případě,“ hlesla žena, „radši ze své vlastní 
politické funkce co nejrychleji odstupte a zpovzdálí 
pozorujte, jak se vaše země ekonomicky hroutí jak 
domeček z karet.“
„Hmm, tak pak už by bylo opravdu asi rozumné, kdybych 

politiku nadobro opustil,“ připustil posmutněle pan Brent. 
„Jenže co si pak počnu?“ 
„Zkuste podnikat, založte si svou vysněnou cukrárnu, 
začněte od úplného začátku, váš politický plat vám na to 
zajisté bohatě postačí,“ podala další návrh žena.
„Hmm, to by vážně nemuselo být špatné řešení,“ 
zauvažoval pan Brent.
Už se chtěl se ženou z obřího plátna  rozloučit a za 
vše jí poděkovat, když si náhle vzpomněl: „A jaké je 
vlastně vaše ctěné jméno, slečno? Jaksi jsem ho ráčil 
přeslechnouti.“
„Nepředstavila jsem se vám, úplně jsem na to zapomněla, 
Elisa, jméno mé,“ uvedla žena, to ale nebylo vše: 
„Uznávám svou chybu, je to nemilé, když si s někým 
hodnou chvíli povídáte a on zapomene uvést své jméno. 
Omlouvám se, to víte, i naprosto dokonalý program není 
bez chyb.“
Mark Brent přikývl, že tomu rozumí, a pak už se zase 
prodíral nazpět voňavými květinami, dospěl ke dveřím, 
otevřel je a...
„Hele, už se nám, úředníček, pomalu probouzí.“
„No co, po dlouhé noci plné rokování na mě taky šly k 
ránu mrákoty.“
„Ale něco málo se nám včera prosadit podařilo, ne? 
Například dotace pro zbrojní průmysl.“
Jakmile toto vše pan Brent z úst svých kolegů zaslechl, 
poplašeně vyběhl z kanceláře ven a už ho v ní nikdy nikdo 
vícero nespatřil, natož v útrobách vlády.
O rok později už na Marka Brenta šlo výhradně narazit 
pouze v labužnickém krámku s názvem Elisa, jemuž 
vévodil portrét spanilé mladé ženy nápadně se podobající 
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té z planety Vela. A pokud někdo požádal o věneček, 
milerád mu ho pan Brent osobně a bez ostychu předal 
s přáním dobré chuti, bez obav, že si tím zatlouká 
pomyslný kolíček do vlastní rakve.“

Více příběhů naleznete na webové stránce: 
www.eldar.cz/tompatrick

Nabídky kurzů

Zotavení
Slyšeli jste o tom, že i s duševním onemocněním se dá 
normálně žít? Je možné se zotavit i ze závažného duševního 
onemocnění? Poslechněte si v tomto kurzu o zotavení a 
“jak na to”. Kurz je veden dvěma lektory se zkušeností se 
zotavováním z duševního onemocnění. Zaměřuje se na 
podporování důvěry v to, že zotavení je možné a lze ho chápat 
jako jedinečný a vysoce individuální proces, při němž člověk 
s duševním onemocněním nese zásadní míru zodpovědnosti 
a učí se žít smysluplný a naplňující život i s omezeními, které 
duševní onemocnění přináší.

Příběh mého zotavení
Jako účastník kurzu budete sdílet své životní zkušenosti 
se zotavováním z duševního onemocnění. Obsahem kurzu 
bude společné objevování prvků zotavení a silných stránek 
ve vašem životním příběhu. Lektoři vám budou nápomocni 
tím, že vytvoří bezpečné prostředí a příjemnou atmosféru 
pro spolupráci. Budete mít také možnost pozorovat, jak peer 
lektor (lektor s osobní zkušeností s duševním nemocí) používá 
svůj příběh v běžné komunikaci a při práci s klienty. Naším 
cílem je posílit Vás ve schopnosti sebereflexe, přijetí zpětných 

vazeb a orientace ve Vašem vlastním příběhu.

Slyšení hlasů
Slyšení hlasů je běžnější zkušenost, než si mnoho lidí 
uvědomuje, a nemusí být nutně znakem duševní nemoci. 
Může to však být velmi znepokojivou zkušeností, jak pro 
člověka, který hlasy slyší, tak pro lidi, kteří se o něj starají. 
Obsahem kurzu budou úvahy o příčinách slyšení hlasů, jak s 
nimi pracovat, a strategie, jak se naučit hlasy zvládat a žít s 
nimi plnohodnotný život ve společnosti.

Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci
Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o 
medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném 
vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené 
komunikaci s lékaři, jejich sebedůvěru ve vyjednávání 
a schopnost lépe chápat možné obavy na straně 
psychiatra. Kurz vede spolu s peer lektorem psychiatr 
s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci. Lektoři 
seznámí studenty s konceptem sdíleného rozhodování 
(shared decision making), a to hlediska teoretického (definice, 
složky a podmínky procesu) i z hlediska praktického (osobní 
zkušenosti peer lektorů a psychiatra).

Stigma a self-stigma
Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění 
a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění 
zotavují. To vše má významný vliv na sociální soužití, 
které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz 
podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace 
a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím 
vlastního chování. Studenti se dozví to, jak stigma a self-
stigma vzniká, co je udržuje a především, jak jim lze čelit. 
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Lektoři společně se studenty budou reflektovat jejich vlastní 
zkušenosti se stigmatizací v bezpečném prostředí. 

Duševní zdraví na internetu
Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. 
Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z 
duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání 
prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v 
komunikaci na internetu. Zaměřuje se na moderní způsoby 
komunikace a získávání informací, které můžou pozitivně 
i negativně ovlivňovat naši psychiku. Studenti se v něm 
společně s lektory budou zamýšlet nad přínosy a případnými 
riziky internetu vzhledem k problematice duševního zdraví/
nemoci. 

Fotopříběh mého zotavení
Kurz poskytuje příležitost naučit se nové dovednosti potřebné 
k zapojení do běžného života prostřednictvím sebevyjádření. 
Studenti budou fotografovat a následně vytvářet koláže na 
témata „já“, „můj příběh“, „kdo jsem“ aj. Kurz bude mít dvě 
části: (1) vlastní pořizování snímků a jejich (2) komponování 
do smysluplného celku. Studenti si osvojí základy fotografie, 
rozvinou svůj tvořivý potenciál a schopnost reflektovat svůj 
životní příběh (životní situaci).

Mezilidské vztahy jako součást zotavení
Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z 
nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Hlavním 
tématem kurzu jsou tak mezilidské vztahy v souvislosti 
s duševním onemocněním a zotavením z něj. Jednotlivé části 
kurzu se věnují typům a vývoji vztahů, krizovým situacím ve 
vztazích a jejich zvládání. Lektoři pracují především formou 
diskuse a cvičení, ve kterých mají účastníci možnost ujasnit 

si své vlastní zkušenosti a porovnávat je se zkušenostmi 
ostatních. Kurz podporuje vzájemné porozumění a včasnou 
pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní 
nemoci.

Plán bezpečí
Obsahem kurzu je vytváření plánu bezpečí, a tedy toho, 
jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet. Studenti 
budou společně s lektory diskutovat otázky, které pomáhají 
lépe poznávat sebe sama a nacházet strategie pro 
zmírňování dopadu obtíží na život. Věnovat se budou také 
zdravému životnímu stylu a zlepšování psychické kondice. 
Součástí kurzu bude dále téma self-management, který je 
předpokladem úspěšného zotavení a s vytvářením plánu 
bezpečí úzce souvisí. Účastníci kurzu se společně s lektory 
zaměří na zvědomování a rozvoj vlastních managementových 
mechanismů, přičemž hlavním provázejícím principem bude 
podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.

Sebeprezentace
Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta 
možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě 
hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, 
aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom 
vystaveni stresu. Věnuje se umění pravdivé sebeprezentace 
se zaměřením na silné osobní stránky a pozitivní sebepojetí. 
Kurz studenty podpoří ve zdokonalování se v komunikaci a 
v pozitivně laděné sebeprezentaci, taktéž posílí důvěru v sebe 
i okolí. Studenti se budou umět dobře prezentovat při hledání 
zaměstnání, ve vztahové oblasti či při komunikaci s lékařem.

V případě zájmu o tyto kurzy kontaktujte Báru Vráželovou,
e-mail: vrazelova@fokus-mb.cz
tel.: 778743600
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dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé

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

Centrum sociální rehabilitace Zahrada 
poskytuje volnočasové aktivity pro klienty 
Fokusu:
· vaření
· venkovní a vnitřní hry
· trávení času na zahradě
· PC s internetem
· promítání filmů
   a jiné...

Sídlíme: 
Nádražní 174, 293 01 Mladá Boleslav

Kontakty: 
775 562 080, 770 155 251

E-mail: 
hulova2@fokus-mb.cz
trojanova@fokus-mb.cz




