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KLUBKO



Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.
– Arthur Schopenhauer (německý filozof; 1788-1860)

číslo 11 - listopad
ročník XXIII. (2022)
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Zpověď

Zdá semi
Že trochu se třesu
Jakousi křehkost v sobě asi si nesu

Někdy jsem v běsu
Někdy klidná ledově
Takmožná skončím na pustém ostrově?

Ta křehkost tak nějak
Prostě mi překáží
A tak se odstěhuji na hlavní nádraží

Té křehkosti prostě zbavit se nejde
Kdo řekl by mi co z tohohle vzejde?

Křehkost a citlivost
Co z tohomám?
Jsi taky taková? Štve tě to?
Chápu, dobře to znám!

Já jako pepito…
Štve mě to, štve mě to!
Ach jo co dál?

Řeším to, řeším
Tak stále dokola
A hlavu věším
Mě to však nezdolá!

Je tu listopad a s ním nové Klubko!

Na začátek tumáme pozvání na workshop tvorby korálů se
Zuzkou.

Pak jsou tu dva příspěvky od Jany Trojanové z výletů se
Zahradou–ze sbírání hub v Klokočských lesech a z
Jabkenické obory.

Posléze pozvánka na dvě již tradiční Vánoční akce.

Poté tumáme pozvánku na sobotní klub a ještě jeden článek
od Jany.

Pak tumáme jeden rozhovor a článek o proběhlé akci, kdy
FokusMladá Boleslav slavil třicáté narozeniny.

Téměř ke konci je tu ohlédnutí za relaxačním víkendovým
pobytem pro rodinné příslušníky osob s duševním
onemocněním.

A na úplný závěr předběžná pozvánka na prosincový klub.

Zuzka Redakce
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Tak jako všechny vášnivé houbaře, tak i nás pohltila
houbařská sezóna a vyrazili jsme do Klokočských lesů
za Malou Bělou.
Pro mě plánovaný sběr hub znamenal čas strávený v
místě, kde to mám velice ráda a zároveň čas strávený s
lidmi, kteří na houby často nejezdí a tak si snad výlet i
užijí a potěší je. Vyrazili jsme autem- tedy autem,
starou babičkou - dědictvím z Centra sociální
rehabilitace Nový park. Kdo řídil, ví...
Oproti očekávání naskočila na podruhé, čímž si
vysloužila poplácání na přístrojovou desku. Bohužel
jsem potřebovala otevřít dveře u spolujezdce, zatáhla
jsem za provizorní vnitřní "kliku" dveří (rozumějte -
popruh na drátku, do té doby plně funkční) a utrhla ho.
Nu což, poprosím Láďu o spravení, až bude mít chvilku.
Konečně všichni v autě i s košíky, dveře úspěšně
zavřené. Jen se správně rozjet - trefit se vykvrdlanou
řadící pákou do "1" a modlit se za zelenou na semaforu.
Vyzvednout ostatní houbaře v Novém parku (raději
nechat nastartováno, i když startovací kabely to jistily) a
vyrazit přes Kosmonosy, Bakov, Malou Bělou.
Zaparkovat, poučit houbaře kuřáky o kouření/
nekouření v lese a mluvit o významu termínu "na
dohled" a honem do lesa užívat čerstvého vzduchu. Po
nalezení hromady mechu na aranžování a nějakých těch
hub jsme se rozhodli vrátit. Po určení směru chůze a ve
snaze nalézt poslední houbičky s hnědou hlavičkou
jsem poznala nový význam termínu "na dohled" - totiž
nebýt viděn ani slyšen. Směr byl zadán, náhodný
houbař, který ovšem patřil ke mně, také nalezen. Nic

Rostou!
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nebránilo v cestě vydat se k autu. V domnění, že ostatní
již čekají u auta, jsme svižnou chůzí dorazili na
liduprázdné parkovací místo (mimochodem tento
houbař je mistr světa v balení cigarety v běhu -
smekám, nedokázala bych to). Takže mě čekala cesta
zpět pro ostatní houbaře. Tři čekali před lesem,
překvapila jsem je z druhé strany. Ještě chyběli dva.
Během přemýšlení nad jinými dorozumívacími signály
při absenci mobilního pokrytí, se i poslední houbaři
objevili na cestě s neoblomným přesvědčením, že
budou u auta první. Mně spadl kámen ze srdce, že jsem
našla houbaře i houby (a také ten mech).
Během krátké doby jsme ulovili jeden košík a malou
tašku jedlých hub. Já jsem se seznámila s autem
babičkou a doufám, že si všichni přítomní výlet užili, já
tedy určitě ano!
Těším se, že vše brzy zopakujeme.

Jabkenická obora
Letošní podzim Centrum sociální rehabilitace Zahrada
zahájilo výletem do Jabkenické obory. Jabkenická
obora je oblast o ploše 566 ha, která se nalézá zhruba
20 minut cesty autem odMladé Boleslavi. Pozemek
spadá pod lesní správu Nymburk a jeho součástí je pět
rybníků, které spravuje Rybníkářství Chlumec nad
Cidlinou. Oboru založila kněžna Josefa z Fürstenberku
kolem roku 1750. Nyní je oblast chráněna jako součást
přírodního parku Jabkenicko. V lesoparku je chován
daněk evropský, kterého se nám podařilo zahlédnout.
Projít si můžete Smetanovu stezku, vedoucí kolem
rybníků, kde zahlédnete krásné staré duby a kaštanové
aleje. Právě tato obora
inspirovala Bedřicha
Smetanu k napsání
některých svých oper
a symfonických básní.
Výlet do Jabkenické
obory vřele
doporučuji, určitě se
sem vrátím.

Otevírací doba:
Říjen až prosinec:
soboty, neděle, svátky od 10:00 do 16:00
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Tyto dva články pro vás připravila Jana Trojanová
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Rozhovor sMiroslavem Jozífkem
Věnujete semykologii. Jak jste se k této zálibě dostal,
věnujete se jí od dětství?

Pěstováním hub se věnuji již 3. rokem, když jsem se
setkal na univerzitě s panem inženýrem Jablonským,
který je odborníkem na pěstování hub. Houby mě
fascinovaly už od dětství, kdy jsem je rád sbíral s
rodinou v lese. Dokonce jsem se ve 4 letech naučil
nazpaměť kapesní atlas hub. Asi mi ty houby byly
prostě souzeny.

Studujete fakultu zemědělství, to byl vždycky váš sen?

Ano, studuji na České zemědělské univerzitě v Praze
(ČZU) na Fakultě agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů (FAPPZ). Mám zde vystudovaný
bakalářský obor rostlinná produkce a momentálně jsem
ve 2. ročníku magisterského oboru s názvem výživa a
ochrana rostlin. Zemědělství bylo vždycky můj velký
sen. Ačkoliv jsem vyrůstal v Mladé Boleslavi, tak jsem
nikdy nenašel zálibu v autech. Odmala jsem pomáhal
prarodičům na zahradě a užíval si práci s rostlinami.

Co pro vás jako pro zdravého člověka, který (aspoň
myslím) duševní nemoci moc nezná, znamenají výrazy
typu totální schíza, absolutní blázinec nebo absolutní
depka?

Pod pojmem totální schíza si představím něco ve smyslu
paranoi, když se člověk cítí pronásledován. Když se
řekne absolutní blázinec, tak si představím chaos,
například v práci. Absolutní depka pro mě znamená

depresi, kdy člověk není schopen zastávat běžné
činnosti.

Setkal jste se někdy či máte ve svém okolí někoho kdo
trpí duševním onemocněním?

Ano setkal. V širší rodině například s bipolární
poruchou, schizofrenií či depresí.

Jak odpočíváte, když vás něco rozhodí, co potřebujete k
tomu, abyste se opět dostal do duševní pohody? Co
znamená sport pro vaše duševní zdraví?

Potřebuji hlavně klid a nejlépe být sám. Pustit si nějaký
film nebo seriál a prostě vypnout. Případně jít někam do
přírody. Sport beru jako součást odpočinku, mám rád
pocit po dobře odvedeném tréninku. Jen je pravda, že v
současné chvíli ho docela opomíjím, ale pracuji na tom.

Co si myslíte o tom, že o duševních nemocech se i v
dnešní doběmoc nemluví a o stigmatizaci lidí s
duševním onemocněním?

Nemyslím si, že se o nich vůbec nemluví, například
organizace Nevypusť Duši přispívá k edukaci veřejnosti.
Nicméně osvěty není nikdy dost a určitě jsou lidé, kteří
se o toto téma nezajímají, možná že o tom dokonce ani
nechtějí slyšet. Stigmatizace je pořád hodně rozšířená a
nemyslím si, že je to v pořádku. Pomoci by mohly
například další vzdělávací organizace.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor a přejeme hodně
úspěchů v životě.
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Sobotní klub 12.11. –HOUBY

Zveme vás na již tradiční sobotní klub.
Nyní na téma HOUBY.
Čeká nás přednáška a ukázka pěstování hub,
pod vedením zkušenéhomykologaMiroslava
Jozífka.
Každý si budemoci vyzkoušet pěstovat houby
a sadbu hub si i může odnést domů.

Těšíme se na Vás!
Více info–Jitka Kakosová
(775 562 048, kakosova@fokus-mb.cz)

Výlet k letadlu u Bakova nad Jizerou
Dne 14. 10. jsme vyrazili na výlet k
letadlu Iljušin II-18 u Bakova nad
Jizerou. Čekalo nás příjemné
odpočívadlo u D10. Mohli jsme si
prohlédnout vystavené veterány,
podívat se do lodě hraniční stráže,
projít tramvaj. Letoun Iljušin byl
vyroben v roce 1962, létat přestal
25. 11. 1984. Létal např. do severní
Afriky, přes Kanadu na Kubu, do
Indie, Vietnamu... Nyní se v letadle
nalézá restaurace bohužel s otevírací
dobou až od 10:00. Posilnili jsme se
tedy v občerstvení u okénka pod letadlem a po té jsme vyrazili do
překrásně zbarveného dubového lesa na vrchu Baba. Shlédli
jsme různorodou paletu hub, mechem porostloumaringotku a
malý rybníček s rákosím, který jistě inspiroval p. Smetanu k
vytvoření Rákosníčka. Cestu nám zatarasila závora umístního
zámečku, kam jsme si raději netroufli.

A něco zWikipedie: Vrch Baba byl vyhlášen přírodní rezervací
roku 1950. Jedná se o čedičové souvrší tří neovulkanických
komínů Baby (363m n. m.) a Dědka (358m n. m.), 630metrů od
vrcholu Baba se nalézá vrchol zvaný Brejlov (349m n. m.) s
osadou z 18 st. Vrch Baba je nejvyšším útvarem
mladoboleslavské rokliny.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/

Tento článek pro vás připravila Jana Trojanová



14 15

30 let FokusuMladá Boleslav
Nejsem schopný
vyjmenovat všechny, kdo
ve Fokusu za ty roky
odváděli skvělou práci, ale
každopádně jim chci všem
poděkovat a požádat je o
prominutí, že se jmenovitě
zmíním jen o pěti lidech,
kteří jsou promě osobně
důležití, a kdybych je
nepotkal, vypadal by můj život nějak jinak. Janu
Matějíčkovou a Darju Kocábovou už jsem zmínil formou
nepovedeného vtipu na začátku. Tak ještě jednou a lépe.
Darja a Jana dlouho před vznikem Fokusu vytvořily
socioterapeutický klub a denní stacionář – laskavé a
přívětivé společenství uvnitř zdravotnického a
společenského systému, které k tomu zrovnamoc prostoru
nenabízely. Jsou promě připomínkou, že dobré věci se dají
dělat i ve špatných časech. Darja a Janamě přivedly k
úvahám, že hodně lidem, kteří duševně onemocněli, chybí
po odchodu z nemocnice systematická podpora, která by
jim pomohla se do nemocnice nevracet. Daly tak směr
mému neurčitému pocitu, že se mi v Kosmonosech (tehdy to
byla ještě léčebna) nelíbí. Darja a Janamě také seznámily s
Honzou Pfeifferem. Honza byl před třiceti lety asi úplně
jediný člověk v Česku, který věděl, odkud a kam se jde.
Honza pak v roce 1995 založil Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví a přizval mě do týmu, jehož členem jsem už
27 let. Jsem si jistý, že tím, že jsem s Honzou a s lidmi, které
v CRPDZ shromáždil, mohl být a diskutovat, udělal jsem o
něcoméně špatných rozhodnutí.

Poslední dva lidé, které chci zmínit,
jsoumoji nejbližší spolupracovníci Olin
Čapoun a Iveta Kolátorová. Oba jsou
dost příšerní. Iveta je hádavámrcha.
Co chvíli přijde s ustaraným výrazem a
dožaduje se řešení něčeho, co
evidentně žádné řešení nemá. A
nepřestane, dokud se to nevyřeší. Olin
je zase patologický škudlil, kterému
trvalo 17 let, než mi pořídil vlastní
razítko. Ale kromě toho jsou to také

lidi, kteří nikdy nepochybují o tom, že Fokus je tu pro klienty
a všechno ostatní je technický detail. Jsou to skvělí, chytří a
pracovití kolegové a především
jsou to přátelé, na které se dá
spolehnout. A čím větší je
průšvih, tím víc je na ně spoleh.
Na začátku jsem sice tvrdil, že 30
let není pro organizaci v oblasti
péče o duševní zdraví nijak
významná doba, ale z osobního
pohledu to dlouhá doba je. Za ty
rokymi dospěly děti, umřeli tři
moji psi a narostlo mi břicho.

A celou tu dobu jsemmohl dělat
práci, která mě bavila a být s
lidmi, které mám rád.

Úryvek z článku odMUDr. Jana Stuchlíka

předseda a odborný ředitel spolku FOKUSMladá Boleslav z.s.

Celý článek k nahlédnutí na webových stránkách v sekci Klubko.
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Pohledy ostatních
FOKUSMladá Boleslav slaví

Dne 8. října 2022 oslavil FOKUS z.s. Mladá Boleslav 30
let svého působení na poli sociálních služeb.

A jak to všechno začalo? I zde platí rčení "za vším hledej
ženu."

Je po sametové revoluci a dvě úžasné ženy (Darja
Kocábová, JanaMatějíčková) mají vizi, a to najít
odborníky a nezbytné prostory pro dlouhodobě duševně
nemocné, a tak vytvořit prostředí, které budemístem
setkávání se a vzájemného sdílení, které otevře dveře k
jejich „stínu duše“ a navede je na cestu k jejich osobní
síle.

Tyto ženyměly v sobě tolik síly, odvahy amoudrosti, že
se jim jejich sen splnil.

A den 8. října 2022 byl nejen oslavou jejich úspěchu, ale
především poděkováním všem těm, kteří věnovali a
věnují svůj čas, nadšení a zkušenosti, aby jimi vztyčený
prapor vlál dál.

Hana Z.

KRÁSNÁOSLAVAVÝROČÍ

I já se zúčastnila akce na výročí Fokusu, byla jsem
neskutečně překvapena, jak celá akce probíhala. Vše
bylo příjemné a pěkně připravené. Velmi ráda jsem
viděla lidi, které jsem za téměř 25 let působení ve
Fokusu, osobně znala, potkala. Byl to velmi příjemně

strávený den s kolegy a klienty. Zavzpomínali jsme i na
ty, kteří s námi slavit již nemohli, avšak každý z nich si
zasloužil na této oslavě být.

Myslím, že za celý týmmohu poděkovat všem, kdo se
na oslavách podíleli, zejména teda velké poděkování
patří Ivetě Kolátorové. Myslím, že nad přípravami
strávila mnoho času.

Tak teď už jen se těšit na to, jak velká bude oslava 50.
let výročí ve Fokusu, když se touto skvělou organizací
dala příčka velmi vysoko.

Mirka Vrábelová, vedoucí CSRMBNový Park

Zveme Vás 24.11. ve 13:00 do Nového Parku na
promítání videa vytvořeného k výročí 30 let Fokusu.
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Ohlédnutí za relaxačním víkendovým
pobytem pro rodinné příslušníky osob s
duševním onemocněním

Díky Nadačnímu fondu
ŠKODA AUTO se
16.-18.9.2022 konal
relaxační víkend pro rodinné
příslušníky našich klientů. I
přes ne úplně přívětivé
počasí jsme si pobyt užili. Po
trochu hektickém
ubytovávání se, jsme se sešli
v hlavní budově u krbu, kde
jsme se seznámili. Kolega Jirka zažehl oheň, který nás zahřál.
PhDr. Petra Černá Rynešová nám poutavým způsobem přiblížila
základy péče o duševní zdraví přednáškou o psychohygieně.
Několik cvičení jsme si i vyzkoušeli na vlastní kůži. Poté nám
večer zpříjemnila kolegyně Veronika s kamarádkou svým
profesionálním koncertem, kde jsmemohli nejen tančit, ale i
zpívat. Večer pokračoval do pozdních nočních hodin s
reprodukovanou hudbou a tancem.

Sobotní dopoledne jsme vyrazili do blízkéhoMnichova Hradiště
na prohlídku zámku a přilehlých zahrad. Také jsme zvládli
navštívit Sousedské slavnosti, které se konaly na náměstí.
Odpoledne se neslo v relaxačním duchu. V cyklech probíhaly
masáže a cvičení jógy. Večer jsme pak shlédli záznam
divadelního představení našeho spolku DiF. Následovalo
povídání a společenské hry.

Poslední společné dopoledne jsmeměli naplánovaný výlet po
okolí. Vzhledem k neustálému dešti jsme tuto aktivitu vyměnili
za společný pokec ve
vyhřáté jídelně.
Následovalo představení
autogenního tréninku i s
názornou ukázkou a
kolečko zpětných vazeb.

Rodinní příslušníci si pobyt
pochvalovali, že si
odpočinuli a ptali se na
další běh. My, jako
organizátoři, jsme byli spokojeni s přátelskou atmosférou a
vzájemným bližším poznáním v neformálním prostředí.

Otázkou tedy zůstává, kdy budememoci vyrazit příště…

Co nás čeká?
Sobotní klub 3. 12. 2022–Povídání o situaci na Ukrajině

Hostem budemuž, který dal dohromady skupinu dobrovolníků,
kteří na Ukrajinu vozí potraviny, domácí potřeby a oblečení
přímo konkrétním lidem ve válkou zasažených oblastech.

Ruská válka na Ukrajině se dotýká i nás. Způsobuje četné civilní
oběti a bezpříkladnémnožství lidí vyhání z jejich domovů. Vedle
tohomá, ale i méně reflektovaný, hrozivý dopad i na životní
prostředí a veřejné zdraví, a to nejen na Ukrajině, Rusku, ale i v
dalších částech východní Evropy.
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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 01Mladá Boleslav

Kontakty:
775 562 080, 770 155 251

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

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. 10. 2022

Redaktoři: Jan Kroček, Zuzana Šídová

dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé

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



22


