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„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti
v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci.“

–Mary Ellen Chase
(americká pedagožka a spisovatelka; 1887-1973)

číslo 12 - prosinec
ročník XXIII. (2022)
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Je tu prosinec a s ním poslední Klubko v roce!

Na začátek jsou tu opět dva články od Jany Trojanové–
stručné info o proběhlém opékání buřtů v Zahradě a info o
tom, kdy bude další; a pak článek z výletu do Poděbrad.

Posléze je tu pár zajímavých informací o proběhlé kampani
„Peer pomáhá–#PEERpomaha“ pražské organizace Studio
27 a následně i info o této organizaci.

Teď i v jedné části časopisu poděkujeme sponzorovi Fokusu–
teď konkrétně společnosti Kofola a. s.

Dále jedno pozvání a jedno připomenutí probíhajících
kulturních akcí, které se konají vMladé Boleslavi.

Pak tumáme pozvánky-na workshop korálů se Zuzkou v
Novém Parku a Vánoční aranžmá v CSR Zahrada a k tomu
ještě na Vánoční besídku v CSR Zahrada.

Dále je tu článek o návštěvě Nového Parkumykologem
Miroslavem Jozífkem, který připravil pro účastníky
sobotního klubu zajímavý program.

Pak zdemáme článek o Vánocích od p. Krulicha a pozvánku
na tradiční Vánoční posezení v Novém Parku.

Poté tu je další díl občasného fotookénka- tentokrát si
ukážeme, co umí objektiv „rybí oko“.

A na závěr jsou tu ještě nějaké pozvánky na boleslavské
Vánoční akce a na dvě akce Fokusu.

Redakce
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Dne 27.10. jsme vyrazili na výlet
do Poděbrad. Prošli jsme si
Památník krále Jiřího z Poděbrad a
kolonádu. Památník je umístěn v
nejstarší části poděbradského
středověkého hradu společně se
Studijním střediskem Karlovy
univerzity. Ke shlédnutí tu
naleznete předměty věnované
životu a odkazu krále Jiřího z
Poděbrad. Za zmínku stojí např.

návrh mírové organizace křesťanských panovníků,
mince, zbraně a jiné historické předměty. Dále je tu k
vidění velmi zajímavá sbírka soch od sochaře pana
Bohuslava Schnircha, který se podílel na výzdobě např.
Národního divadla, Rudolfína a jiných významných
stavbách. V zámeckém sklepě je vystaven raně
středověký monoxyl z 10. století, což je loď vyrobená z
jednoho kusu dřeva, sloužící k přepravě zboží i osob
přes řeku Labe. Z procházky po
kolonádě vřele doporučujeme
návštěvu Vilémova pekařství &
koloniál, kde pečou své vlastní
pečivo a vaří výborný čaj i kávu.
Zdroje:
https://www.polabskemuzeum.cz
https://cs.wikipedia.org
http://www.slovnik-cizich-slov.net

Výlet do PoděbradOpékání buřtů v CSR Zahrada
Dne 25.10. u nás v
Nádražní ulici 174 v Mladé
Boleslavi proběhlo již
tradiční opékání buřtů,
které pořádáme každý
měsíc.

Vyšlo nám krásné počasí.
Věřím, že všichni "opékači"
si program užili.

Pokud byste měli chuť na opečené 2 buřty, chleba,
hořčici, kečup a k tomu nakládané okurky, stačí se
nahlásit na tel: 770 155 251. Cena je 50 Kč.

Termíny listopadového a
prosincového opékání
naleznete v měsíčním
programu CSR Zahrada,
který je/bude zveřejněn na
webu fokus-mb.cz.

Budeme se těšit!

Tyto dva články pro vás připravila Jana Trojanová

https://www.fokus-mb.cz/aktuality-nove/
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Zajímavé info o proběhlé
kampani #PEERpomaha
pražského Studia 27...
Jsme tým kreativních lidí s vlastní

zkušeností s duševním onemocněním. Pořádáme a
natáčíme besedy i rozhovory na téma duševního
zdraví. Za podpory fondů EHP 2014-2021,
programu Zdraví realizujeme kampaň:

#PEERpomaha

Od 1. do 15. listopadu 2022 bude naše kampaň
probíhat na plakátech ve stanicích pražskéhometra.
Na každém plakátu budeme pomocí QR kódu sdílet
odkaz na osobní příběh peera. Všechny příběhy vám
v den spuštění kampaně představíme.

V rámci projektu Studio 27 představuje pacientské
hnutí peerů jsme uspořádali už 6 besed, natočili 7
rozhovorů a publikovali i články a posty na
sociálních sítích.

... a něco o Studiu 27 jako takovém:
Máme radost, že můžeme díky podpoře fondů EHP
a Norska v letech 2022-23 výrazně přispět k
formování peerského hnutí v ČR, v desítkách besed,
rozhovorů, článků a reportáží představíme práci lidí,
kteří se zotavují z duševního onemocnění a ukazují
cestu i ostatním. Sami jsme si prošli těžkými
zkušenostmi a nestydíme se o nich hovořit. Duševní
nemoc nám tohomnoho vzala, ale zároveň dala
našim životům smysl. Stavíme na hodnotách, které

se osvědčily jako nejlepší strategie přežití v letech a
měsících těžkého utrpení. Těmi hodnotami je
přátelství, soudržnost, otevřenost, a také cesta ke
svobodě a sebepoznání.

Kdo jsme?

Studio 27 je společenství přátel, které svedla
dohromady potřeba intelektuálně překlenout
propast mezi světy normality a šílenství. Společně
jsme se postavili výzvě Norských fondů z roku 2015,
tehdy ještě s menší mírou nezávislosti jako projekt
Fokusu Praha. Naučili jsme se natáčet rozhovory,
stříhat videa, moderovat besedy. A vmnoha
případech jsme se tak vrátili ke snům a životním
plánům, které jsmeměli v době před nemocí. A
zjistili jsme, že to jde. Inspirovali jsmemnoho dalších
lidí k podobné odvaze a sebedůvěře, dali jsme
prostor a slovo lidem, kteří si ho sami neuměli vzít.

Jsme tedy peeři? A co to vůbec je?

Ano, jsme peeři! A plně věříme tomu, že
#PEERpomaha. Jsme na jedné lodi s téměř dvěma
stovkami lidí, kteří svůj život propůjčili šíření
myšlenky zotavení. Víme, že nemůžeme být ve všem
zajedno, že mnozí z nás zažívali a zažívají stavy,
které nejsou jednoduše sdělitelné nebo přenositelné.
Ale uděláme vše pro to, abychom našli pevnou půdu
pod nohama. Desetitisíce lidí, kterým byla
diagnostikována duševní nemoc, sledují naše
počínání a hledají také pro sebe naději na život plný
dobrodružství a zároveň také život klidný, sdílný,
radostný a především smysluplný a důstojný.
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Jaké jsou naše cíle?

- Představit práci Peerů v oblasti duševního zdraví
odborné i širší veřejnosti

-Dát prostor mnoha amnoha osobnostem, které s
myšlenkami peerství a zotavení spojily svůj život

-Natáčet rozhovory, pořádat besedy, připravit
fotokampaň na reklamní plochy v pražskémmetru

-Spojovat lidi z mnoha různých organizací, dávat
důstojný prostor ke sdílení zkušeností a zážitků, najít
způsob, jak nenechat to dobré na poli duševního
zdraví zapadnout

-Přispět ke změně pohledu na lidi, kteří si prošli
nebo procházejí duševním onemocněním. Chceme,
aby se za své často mezní, ale autentické zkušenosti
nemuseli stydět

Kdo je po našem boku?

Spolupracujeme smnoha organizacemi na poli
duševního zdraví, hledáme společné cesty, jak
přispět k otevřenější a zdravější atmosféře, usilujeme
o změnu paradigmatu v myšlení všech, kteří mají na
naše zotavení vliv, včetně nás samých. Souzníme s
myšlenkou reformy péče o duševní zdraví. Náš
projekt se může opřít o podporu našich partnerů, a
je financován z Fondů EHP 2014 -2021.
Více o této organizaci a zmiňované kampani naleznete na
webu: https://www.studio27.cz/

Za nápad ke zveřejnění děkujeme Báře Vráželové

Poděkování Kofole a. s.
Rádi bychom tímto poděkovali paní Nikole Heinzové za
sponzorský dar od firmy Kofola a. s. - celkem se jednalo
o tři palety ochucené vody Rajec. Část putovala do
Polabí, část zůstala naMladoboleslavsku v CSR
Zahrada, odkud distribuce proudila dále po střediscích.

Děkujeme!

https://www.studio27.cz
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Dobrovickámuzea
Dne 11.11. jsme vyrazili
na výlet do Dobrovických
muzeí. Přivítala nás ničím
nezaměnitelná vůně
Dobrovického cukrovaru.

Zvolili jsme 2 okruhy za
150 Kč. Prvním okruhem
je Historie a současnost a
druhým Technika a
technologie. Oba okruhy
se týkaly zpracování
cukru a lihu. Věděli jste např., že z 1 kg cukrové třtiny
vznikne jen 160 g cukru, což je asi 32 kostek cukru? A
nebo že vynálezce kostkového cukru je Čech Jakub
Kryštof Rad, který si vynález nechal patentovat v roce
1843, takže se hospodyňky nemusely zlobit s
homolemi? Nejen to, ale spoustu a spoustu dalšího se
dozvíte jednak z krátkého videa o zpracování cukru a
jednak z celé řadymodelů, historických předmětů,
fotografií a informativních textů. Velice zajímavá je i
technická část výstavy, která nám ukázala, že
zpracování cukrové řepy vminulosti byla pěkná dřina.
Tak co, dáte si do kávy několik lžiček cukru, nebo raději
žádnou ?
Otevírací doba Dobrovickýchmuzeí:
pondělí až neděle: 9:00-12:00 a 13:00-17:00
Palackého náměstí 2, Dobrovice
www.dobrovickamuzea.cz

Tento článek pro vás připravila Jana Trojanová

https://www.dobrovickamuzea.cz/
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Zajímavý listopadový sobotní klub o
houbách

Hostem sobotního
setkání byl student
ČZUMiroslav Jozífek,
vášnivý mykolog,
pěstitel hub v domácím
prostředí.

Na začátku přednášky
nás svojí prezentací
zasvětil do světa hub,
jaké druhy s
minimálním úsilím a
minimálními náklady

vypěstovat v domácím prostředí. Od velmi známých
žampionů, Hlívy ústřičné, Jidášova ucha… poméně
známé, jako Reishi, Shiitake, Cordyceps…., které se
v Asii pěstují výhradně pro léčivé účinky. Také jsme
se dozvěděli, jakou výživovou hodnotu a příznivý vliv
mají na lidské zdraví.

Po zajímavé
přednášce, která
byla doplněna
obrázky jednotlivých
hub a ukázkou
přípravy substrátu
vhodný pro
pěstování, se na
chvíli každý z nás
stal mykologem.

Měli jsmemožnost
vyzkoušet si celý proces,
přípravumycelia (kořen hub)
s pšeničnými zrny, poté
smícháním s desinfikovaným
substrátem (sláma, rašelina,
slámové otruby), až po
naplnění vhodných nádob
(igelitové pytle, kbelíky).

Každý z účastníků si odnesl domů sadbu hlívy
ústřičné, o kterou se podle instrukcí bude starat.

Od přednášky uplynulo několik dní a my si mezi
sebou sdílíme, jak naše sadba prorůstá podhoubím a
s napětím čekáme, zda se nám podaří vypěstovat
naší první úrodu.

DíkyMiroslavu Jozífkovi mnoho z nás zažilo
nezapomenutelné a obohacující zážitky, s kterými se
člověk nesetká každý den, za to velké díky.

Článek a fotky pro vás připravila Jitka Kakosová

Střípky vzpomínek na čas předvánoční a
vánoční
Vánoce byly vždy nejšťastnějším obdobím vmém dětství
a rannémmládí.

Už od dušičkového podzimního času jsem se na ně těšil.
Za mého dětství bylo počasí ještě normální, než je dnes,
takže když zavál od Krkonoš domého domovského
kraje v podkrkonoší chladný vítr, cítil jsem v něm sníh –
ledovýmrazivý sníh. Tuto schopnost vnímat ledový sníh
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ve vzduchu jsem v průběhu času dávno ztratil. Zrovna
tak již necítím intenzivní vůni vánočního stromku
smíchanou s vůní vánočních svíček. Mimochodem
málokdo dnes ještě na stromek připevňuje voskové
svíčky, které vytlačili svíčky elektrické. Často stromečky
již nejsou živé a jsou nahrazeny stromečky umělými.

Další věc, která mi velmi evokovala Vánoce byl svátek
svatéhoMartina, který v mém dětství ještě přijížděl na
bílém koni.

Třetí etapoumého těšení na Vánoce byl Mikuláš. Jako
malý jsem se jej často bál, a to od doby, co jsemmusel
skákat přes čertovo koště, které mi čert nastavil.
Odměnou jsem odMikuláše dostal pytlík sladkostí.

S přibývajícím dětským věkem a s poznáním, že čert a
Mikuláš jsou přestrojení lidé, jsem se těchto mýtických
bytostí přestal bát.

Čas Vánoc se blížil a já se dočkal. Přišel Štědrý den a já
se moc těšil na štědrý večer. Pod stromeček jsem dostal
sladkosti, jablka amandarinky a hlavně knížky–
převážně o přírodě, dále pohádkové knížky a
samozřejmě také hračky. Jednou jsem dokonce dostal
lyže, jindy hodinky, koloběžku a dokonce jsem jednou
dostal i jízdní kolo.

To byly ještě dobré časy. Jediná vůně, která přetrvala
do dnešních časů je vůněmandarinky. Když ji loupu, tak
vůně loupanémandarinkové kůry mi připomíná vánoční
vůni.

Ještě něcomi dodnes připomíná Vánoce a to, klasické
české filmové pohádky.

Toto je asi vše, co se týkámých předvánočních a

vánočních vzpomínek. Je to asi vše, co jsem si vybavil.
Teďmi táhne na sedmý křížek– za tři rokymi bude 70
let. Avšak Vánocemám stále rád, i když je nyní
prožívám jinak než kdysi.

Tak končím s povzdechem: ,,kde že ty loňské sněhy
jsou“.

Článek pro vás připravil Zbyněk Krulich

Vánoční posezení
21.12.2022

Zveme Vás již na tradiční vánoční posezení.

K dispozici bude občerstvení a příjemná vánoční
atmosféra.

Začátek v 10:00, konec cca 15:00.

Těšíme se na vás v prostorách Nového Parku.

Vaše terapeutky
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Fotookénko–perspektivy rybího oka
Co to vlastně je, to rybí oko?

Rybí oko je druh objektivu na fotoaparát či kameru,
kterýmá své specifické efektové využití – vytvoří na
fotce či videu širokoúhlý záběr, ale takový, u kterého
je perspektiva v krajích protažená–viz přiložené
fotografie.

Úhel pohledu rybího oka jemimochodem velmi
populární i u výrobců akčních kamer s vestavěným
objektivem, kupříkladu u kamery GoPro.

Když nemám foťák/kameru s výměnnými objektivy,
jak docílím tohohle efektu?

Rybí oko lze pořídit nejen jako objektiv pro foto/video
systémy, ale třeba i jako přidělávací předsádku pro
fotoaparát chytrého telefonu nebo jako šroubovací
předsádku pro některé druhy kompaktních
fotoaparátů či kompaktních kamer.

Jak se dá „vidět“ skrze rybí oko?

Většinoumá úhel záběru 180°, takže standardně s
tímto objektivem zaberete „vše kolem sebe“.

Vyráběla se vminulosti – ještě v dobách, kdy nebyl
digitál, hlavně v 60. a 70. letech– i rybí oka s úhlem
220°, která „viděla za sebe“, ale byla velmi drahá a
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nebyla většinou ani k prodeji pro veřejnost, spíše pro
technické účely–obzvláště k tehdejšímu využití v
letecké fotografii a v armádě.

V přiložených fotkách zmojí tvorby jsem využil malý
plastový objektiv od Olympusu, kterýmá úhel
záběru 140°, proto není tak široký jako nějaký se
zmiňovanými 180°, ale ten efekt deformace v krajích
je i tak znatelný.

V jakých odvětvích fotky či filmu se tedy rybí oko
využívá?

Je to typ objektivu opravdu spíše jen na efektové
použití zblízka–a proto je tedy velmi populární
například u blízkých záběrů umoderních
adrenalinových sportů–BMX, skateboarding, atd.

Ale lze samozřejmě využít i na jiné žánry–obzvláště
krajinu nebo architekturu.

Samozřejmě je nutné brát využití na zmíněné žánry–
ale i tak nějak celkově– trochu s nadhledem a
předem při focení s rybím okem počítat s tím, že
budoumít spíše výtvarný přesah, než aby se počítalo
s nějakou precizností obrazu a srovnanými liniemi.

Za redakci připravil Honza
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Chorvatsko 2023

Termín zájezdu: 16. 6. 2023–25. 6. 2023

Doprava: cesta tam autobusem v pátek odjezd v
odpoledních hodinách zMB, příjezd do Umagu v sobotu v
ranních hodinách. Cesta zpět autobusem v sobotu v
odpoledních hodinách, příjezd doMB v neděli v ranních
hodinách.

Cena zájezdu: 12.990 Kč + cestovní pojištění.
Zájezd je i pro rodinné příslušníky.

7x ubytování hotel, 7x plná penze + neomezené nápoje k
večeřím, pobytová taxa, služby delegáta, doprava.

V případě zájmu záloha 3.000Kč splatná při reservaci místa
(nejpozději do 10.12.2022). Doplatek do 30. 4. 2023.

Zájemci o více informací a rezervování místa -mohou u svého
klíčového pracovníka, nebo u Renáty Křížkové Erbsové:

erbsova@fokus-mb.cz nebo na tel.: 775 562 045

 

Kdy: 

                           DJ Patrik Medřický    DJ Bára Vráželová 

                603 522 721           778 743 600 
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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: 23. 11. 2022

Redaktoři: Jan Kroček, Zuzana Šídová

dále externí spolupracovníci a příležitostní dopisovatelé

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