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Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. 
To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

– Mark Twain (americký spisovatel; 1835-1910)
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Říjen je tu, a s ním nové Klubko, tentokrát o něco delší!

Na začátek před vším tu máme pozvánku na velkou akci 
boleslavského Fokusu, který slaví 30 let od založení.

Posléze zveme na workshop – korále se Zuzkou v Novém Parku.

Pak pár kulturních tipů pro Boleslaváky a okolní.

Pak pro nás Andrea Mašková připravila dva články, jeden o 
canisterapii a druhý o proběhlé akci Jičín – město pohádky.

Pak tu máme kratičký článek z proběhlého Klubu v Línech.

A na úplný závěr tu máme článek o programu 
“Blázníš? No a!”, který se věnuje destigmatizaci duševních 
nemocí.

Redakce
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Kam zajít v Mladé Boleslavi?
aneb kulturní aktuality z řad těch, co zaujaly

28. 9. – Svatováclavská jízda
Komenského náměstí

Mladou Boleslav opět jako každý rok zaplní 
klasická auta – veteráni. Tentokrát to bude jubilejní 
20. ročník této akce. 

Zahájení bude v 7:00 na Komenského náměstí, 
kde bude prezentace vozidel a jejich posádek. 

V 9:30 odstartuje vyjížďka historických aut 
městem, posléze si je budete moci prohlédnout v 
areálu městského stadionu.

do 30.10. – Jak se rodí automobil
ŠKODA Muzeum

A ještě jedna akce pro příznivce aut:

První výstava cyklu Jak se rodí automobil 
v proměnách času se věnuje historickému 
vývoji podvozků, motorů a převodovek v 
mladoboleslavské automobilce.
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do 31.12. – Mladá Boleslav na akvarelech Bedřicha 
Kavánka
Muzeum Mladoboleslavska (na nádvoří hradu)

Bedřich Kavánek (1870 - 1948) působil zprvu 
jako učitel, později jako profesor na boleslavské 
Zemské řemeslnické škole pokračovací, kde učil 
především kreslení. 

Mimo práce ve škole se věnoval také projekční 
činnosti, podílel se na návrzích pomníků či výzdob 
fasád jak soukromých, tak i veřejných budov. 
Sice nebyl plnohodnotně akademicky vzdělaným 
malířem, ale vztah k umění jej provázel po celý 
život. 

Angažoval se v mladoboleslavském Klubu přátel 
umění, výtvarně vzdělával řadu žáků (k jeho 
studentkám patřila třeba i známá boleslavská 
malířka Božena Vohánková) a sám také kreslil a 
maloval.

(zdroje: kulturamb.cz; mb-net.cz)

Canisterapie aneb “terapie se psem”

Když se řekne léčba, představí si většina lidí chladný 
medicínský zákrok či konzumaci léků. Existují ale 
i metody daleko příjemnější, které byste na první 
pohled za léčbu možná ani nepovažovali. Jednou 
z nich je například canisterapie – léčba za pomoci 
psích mazlíčků. Co všechno dokáže? 

Pojem Canisterapie („Canis” – pes a „terapie” – 
léčení) se v ČR objevuje od počátku 90. let. 

Mezi průkopníky této formy terapie patří 
například prof. Matějíček. Jedná se o 
metodu rehabilitace využívající vztahu mezi 
člověkem a psem. 

Pro tuto formu terapie je nutné, aby pes byl 
správně cvičen a připravován. Existuje více 
forem canisterapie, kterou může vést jak laik, tak 
profesionál, nezbytným předpokladem ovšem 
zůstává prokázání dovedností psa na speciálních 
zkouškách.
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Historie
Je historicky doloženo, že psa, jakožto zvíře 
schopné rozeznat dobro a zlo, uctívali již obyvatelé 
Persie či starověkého Egypta. Mezi jedny z 
perských zvyků patřila přítomnost psa u lůžka 
umírajícího, aby mohl psu pohlédnout do očí. V 
Babylóně věřili, že psí sliny mají výrazný léčebný 
vliv, který se dá srovnat s účinkem antibiotik. 

Ve středověku lidé využívali pomoci psa při 
léčbě revmatismu, kdy je k nemocným přikládali, 
aby zahřívali jejich pohybový aparát a tím jim 
ulevili od bolesti. V 19. století se začíná využívat 
psů při léčbě duševních chorob. Od 20. století 
dochází k bližší specifikaci léčby za pomoci psů, 
vznikají první koncepty a canisterapie se začíná 
používat k pomoci při léčbě tělesně postižených 
dětí. V roce 1990 je založena mezinárodní 
organizace Canisterapie.

S čím může pomoci psí terapeut
Kromě motivace k fyzické rehabilitaci nabízejí 
canisterapeutičtí psi také psychologickou podporu 
a fungují i jako sociálně-integrační prvek. Dovedou 
u lidí zlepšovat paměť, mírnit stres, zlepšovat 
komunikaci, motivovat k pohybu, vylepšovat 
grafomotoriku, jemnou či hrubou motoriku. 

To vše navíc mnohdy hravou či zcela nenápadnou 
formou, kdy člověk zvíře pouze hladí, dává mu 
pamlsky, hází míčky nebo se s ním prochází.

Co musí umět canisterapeutický pes?
Ačkoliv příznivý účinek na člověka bude mít jistě i 
jakýkoliv běžný domácí mazlíček, canisterapeutičtí 
psi procházejí speciálním canisterapeutickým 
výcvikem a musejí skládat speciální zkoušky, které 
prověří, zda jsou vhodní pro oficiální léčebnou 
terapii. 

Výcvik trvá obvykle několik měsíců a v rámci 
zkoušky se pak ověřuje schopnost psa reagovat na 
nejrůznější podněty a okolnosti, jeho ovladatelnost 
i poslušnost, a to i ve stresových nebo složitých 
situacích. 

Pes je při terapii totiž vystaven intenzivnímu ruchu, 
prudkým i nečekaným pohybům a dotekům, 
intenzivnímu kontaktu a také různým nezvyklým 
předmětům, mezi které patří například invalidní 
vozíčky či berle. Povahové zkoušky psa je navíc 
potřeba každé dva roky obnovovat.
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Rádi byste se canisterapie zúčastnili? 
Není problém. V Novém parku pořádáme 
pravidelné canisterapeutické dopoledne a 
odpoledne. Nyní zde dochází 3 canisterapeutičtí 
psi, kteří se na vás moc těší – Jasper, Amazonka a 
Quapinka. 

Více info o canisterapii, a nebo o termínech 
naleznete na nástěnce na Novém Parku 1262. 

Popřípadě přímo u mě na emailu 
maskova@fokus-mb.cz či tel. čísle 775 562 057.

Těšíme se na Vás!

Článek napsala: Andrea Mašková

Jičín – město pohádky

Tradiční kulturní akce, letos pořádaná s podtitulem 
Komu se nelení, tomu se zelení…

Jičín – město pohádky je tradiční kulturní festival, 
který se pravidelně koná druhý týden v září. Je 
svátkem dětí i dospělých, kdy po dobu jednoho 
týdne ovládne město Jičín pohádka a pohádkové 
bytosti.

V rámci festivalu vycházejí Pohádkové noviny, 
funguje Pohádková pošta, na Valdické bráně se 
usadí tříhlavý drak, ze své jeskyně v lese Řáholci 
přijde Rumcajs, Manka a Cipísek. V centru města, 
na zámeckých nádvořích i v zámeckém parku 
probíhají tvůrčí dílny cechů řemeslných, každý má 
mít příležitost si leccos vyzkoušet a pohrát si.
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I letos tato krásná akce proběhla a již tradičně u 
toho nechyběl ani náš prodejní stánek Fokus – kde 
bylo možné zakoupit výrobky z šicí, knihařské, 
zahradnické a keramické dílny. 
Mohli jste nás vidět všechny 4 dny a to na 
Valdštejnově náměstí. Ač si občas s námi hrálo 
počasí, vše jsme zvládli a dá se říci, že festival byl 
velmi úspěšný. Mnoho lidí se zastavilo pokochat, 
nakoupit nebo se o Fokusu něco dozvědět. 

Rádi byste náš stánek navštívili? Určitě se na nás 
můžete opět těšit příští rok na Jičíně – město 
pohádek. A pokud byste chtěli ještě letos načerpat 
atmosféru trhů, už nyní dáváme termíny trhů a 
festivalů na zimu. 

Tradiční sobotní klub v Línech
3. 9. proběhl již tradiční klub v Línech u Štefana a 
Vendulky, kde na nás čekaly úžasné uzené ryby. Celé 
dopoledne se neslo v duchu příjemného posezení u kávy a 
výborného koláče. Vendulce a Štefanovi moc děkujeme za 
každoroční pohoštění a relax na jejich zahrádce. Za rok se 
budeme těšit na shledanou. 
Pokud byste se chtěli zúčastnit našich sobotních klubů, tak 
další termíny jsou 1. 10., 5. 11., 3. 12.

Za tým CSR-Nový park Věrka Řezáčová

Momentálně očekáváme naši účast na akcích: 

9. - 23. 11. – Trhy Dobrovice                                                                             
Adventní trhy – OC Bondy                                                                        
Vánoční trhy Mladá Boleslav

Článek napsala: Andrea Mašková
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Blázníš? No a!

Tato stigmatizace je i v dnešní moderní době 
poměrně velký problém a dotýká se velké části 
lidí psychicky nemocných, do kterých byste to ani 
neřekli. 

Moderní psychiatrie se snaží takto nemocné 
začlenit mezi ostatní populaci, ale díky stigmatizaci 
se to moc nedaří. Proto vznikl tento program, kdy 
se chodí na střední školy, gymnázia apod. většinou 
tedy do maturitních ročníků. Na čemž se podílí i 
Fokus Mladá Boleslav.

Skládá se ze skupiny dvou nebo tří moderátorů a 
expertů. Moderátoři jsou sociální pracovníci např. 
Fokusu, expert je člověk s vlastní zkušeností a 
program má tři části.

Při té první se studentů ptají co od toho dne 
očekávají, jestli se setkali s člověkem takto 
nemocným. Seznamují studenty s duševními 

nemocemi, informují je o tom, že z velké většiny se 
nemusí těchto lidí bát.  

Druhá část (velmi oblíbená) se skládá ze hry, kdy si 
studenti vyzkouší jaké to je mít hlasy.

A mají vymyslet např. kampaň na chráněné 
bydlení, sehrát scénku na téma spolužák se vrátil 
po hospitalizaci na psychiatrii, nebo vymyslet jak 
by mělo vypadat krizové centrum.

Třetí část je nejlepší. Experti sdílí svůj příběh. Což 
se opravdu líbí většinou nejvíc a nejvíc to zapůsobí.

Také se účastním Blázníš? No a! jako expert a 
přináší mi radost a zároveň úlevu, když vidím jak 
studenti reagují a co říkají. Problémy dokážou 
nadlehčit, dokonce projeví zájem nám pomoct.

za redakci vytvořila Zuzka

Jedná se o destigmatizační 
program, který bojuje proti 
stigmatizaci lidí s duševním 
onemocněním a zároveň slouží 
jako prevence.
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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: 21. 09. 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.

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




