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„Každý mluví o počasí, ale nikdo s tím nic neudělá.“
– Elbert Hubbard

(americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof)
(1856-1915)

číslo 1 - leden
ročník XXIV. (2023)
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Je tu leden 2023 a s ním první Klubko v roce!

Na začátek je tu článek z proběhlého workshopu korálů z
Nového Parku od Zuzky.

Pak tumáme další článek–z prosincového sobotního klubu.

Následně nám Jana Trojanová z CSR Zahrada přispěla
článkem o Vánočních trzích v Lysé nad Labem.

Posléze tumáme článek o tom, jak probíhal v komunitním
CHB Tovačovského předvánoční čas.

Pak tu je ještě od Zuzkymalý článek o slavných osobnostech
a jejich zkušenostech s duševním onemocněním.

V tomto čísle uvidíte i výsledek sadby hub v Novém Parku–
navazujících na absolvování semináře s p. Jozífkem.

Pak zdemáme článek o CSR Zahrada + jejich lednový
program i s informacemi, jakých aktivit semůžete zúčastnit.

Téměř na závěr je tu pozvánka na únorovou akci v paláci
Templ.

A na úplný konec tumáme další díl fotookénka.

Redakce
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Workshop-Nový Park
Ve Fokusu Mladá Boleslav
v centru sociální
rehabilitace, která se
nachází na adrese Nový
Park 1262 (blízko parku

Radouč a CHB v Čechově ulici), se krom jiného koná
také Workshop na téma navlékání korálů různé
náročnosti.

Krom dobré nálady si odsud můžete odnést
vlastnoručně vyrobené náramky, přívěšky, náušnice,
vánoční hvězdy, andílky… Anebo si třeba zkusit něco
vyrobit a svůj výtvor nechat holkám z Bazální dílny na
trhy.

Termíny na korálky:

20.12. 2022; 3.1. 2023; 17.1. 2023

(úterky - od 14:00 do 15:15)

Výběr korálků je rozmanitý, protože pan Tomáš Adam
nám zařídil u firmy BEADGAME s.r.o. v Alšovicích
velkorysý sponzorský dar, který si Fokus převzal
30.11.2022 v podobě těchto korálků a je jich opravdu
nepřeberné množství.

Předat je přišel přímo ředitel firmy pan Jaromír Rubák a
všichni workshopáci včetně Fokusu Mladá Boleslav za
dar moc děkují!

Na workshopu se na vás těší Zuzka!

za redakci připravila Zuzka
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Prosincový sobotní klub
Dne 3.12. proběhl klub, kde jsme si krom vánoční
atmosféry užili i přednášku se Štěpánem Adamem,
který nám ukázal snímky přímo z Ukrajiny, kde sám byl
a pomáhal, pod záštitou Červeného kříže.

Velmi zajímavě nám líčil, jak probíhal přesun na místa
pomocí, samotná pomoc, koordinace sbírek atd. Byla to
velmi milá debata, kdy Štěpán neměl problém
odpovídat na různé dotazy.

Vše jsme završili i diskuzí o tom, proč vůbec nepokoje
na Ukrajině a Rusku vznikli, jak smutné je, že se něco
takového děje a že je potřeba si doopravdy vážit toho co
člověk má a užívat si každé krásné chvíle v životě.

Velmi děkuji Štěpánovi za přednášku a doufám, že se
brzy na nějakém klubu opět shledáme, a to s tématem
Nepál, odkud se zrovna Štěpán vrátil.

Vánoční trhy v Lysé nad Labem
Dne 9. 12. 2022 jsme natěšeni na vánoční atmosféru
vyrazili na výstaviště v Lysé nad Labem.

K mé radosti byla účast výletu vysoká, za což bych
chtěla moc poděkovat všem, kdo v mrazivém ránu
vyrazili k nám do Centra sociální rehabilitace Zahrada v
Nádražní ulici.

Hned na začátku nás přivítal stánek s maďarskými
klobásami a nejrůznějšími sýry. Dále jsme viděli spousty
vánočních ozdob, oblečení, knih, pamlsků pro děti i
dospělé a jiná zvířátka, peřiny, ubrusy, dekorace,
pletení z pedigu, zdravé jídlo (červíci a cvrčci) a spoustu
jiného.

Něco za velice slušné ceny, něco trošku dražšího.
Troufám si však říci, že každý si mohl nalézt to své a
nakoupit si pěkné vánoční dárky. Na výstavišti v Lysé
nad Labem jsme určitě nebyli naposledy.

Článek napsala Andrea Mašková Článek napsala Jana Trojanová
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Předvánoční čas v komunitnímCHB
V Chráněném bydlení od konce listopadu vypuklo
pečení vánočního cukroví, počínaje perníčky až po vosí
hnízda, linecké a čekají nás i kokosové kuličky.

Klienti se zapojují do pečení každé úterý odpoledne, v
naší nové kuchyni se tvoří skoro samo. :)

V rámci našeho programu a povinné aktivity úterního
pečení se dle potřeby scházíme a společně
připravujeme, vykrajujeme, zdobíme a pečeme.

Předvánoční čas se klientům snažíme co nejvíce
zpříjemnit, aby se cítili jako doma. V kuchyni voní
perníčky, okna a dveře jsou vyzdobena, společně jsme
vyrobili i adventní věnec.

Ve čtvrtek 22.12.2022 proběhla příprava
bramborového salátu a řízků, které si na společný
vánoční oběd všichni vychutnáme.

Eliška a Zdenka

Článek vytvořila Eliška Slabová
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Slavní blázni
Mnoho z nás se potýká se stigmatizací lidí s duševním
onemocněním, jenž vede k úpadku našeho sebevědomí.
Přitom mnoho slavných osobností, včetně vědců i
prezidentů trpí a trpěli duševními nemocemi. I velmi
závažnými diagnózami. Jako je např. schizofrenie,
bipolární afektivní porucha a další.

Jsou to lidé jako Mel Gibson, Kurt Cobain (bipolární
afektivní porucha), se kterou se potýkal i spisovatel Ota
Pavel, ale také Ludwig van Beethoven, u všech jejich
odkazy oceňujeme dodnes. Schizofrenii měl geniální
matematik John Nash. Deprese trápila prezidenta USA
Abrahama Lincolna nebo spisovatele Ernesta
Hemingwaye. Pro změnu zase OCD se nevyhnula ani
Davidu Beckhamovi či slavnému vynálezci jménem
Nikola Tesla.

Myslím, že to co nám tu slavní velikáni byť nemocní
tady nechali a přinesli, mluví za své.

A že jim možná jejich talent a genialita s ní spojená
citlivost, vnímavost a fantazie, ač jsou někdy překážkou,
v mnohém pomohla.

Jak nám rostou houby?
Chcete se podívat, jak v Novém Parku po absolvování
semináře s panem Miroslavem Jozífkem, který jim
věnoval pár balíků sadby, o které se dle jeho rad starají,
krásně rostou houby?

Tak zde máte tedy výsledek snažení :)

Za redakci připravila Zuzka Fotky zaslala Andrea Mašková
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CSR Zahrada
Ve Fokusu Mladá Boleslav v
ulici Nádražní 174 vzniklo
nové centrum sociální
rehabilitace s velmi širokým
spektrem volnočasových
aktivit – např. vařením
počínaje a přes ping pong,
letním opékáním buřtů,
kinem a výlety konče.
Budova je krásně nově
zrekonstruovaná.

Dostanete se tam MHD A (zastávka Akuma).

Otevřeno mají v rozmezí
8:00-12:00 a 13:00-15:00.

Pondělky a čtvrtky se jezdí
do útulku Mladá Boleslav v
Březně služebním autem a
odjezd bývá v 8:30. V
případě zájmu je potřeba
CSR kontaktovat kvůli
kapacitě.

Pečuje se zde hlavně o kočičky. Jedná se o
dobrovolnickou činnost jako je: mytí, plnění misek i
čištění a dezinfekce záchůdků. No a v neposlední řadě
mazlení a zatápění prostor.

Úterky si můžete vyzkoušet nácvik vaření ať už si jídlo
odnesete nebo si jen vyzkoušíte pokrm uvařit. Využívá
se potravinové pomoci a jedna porce vychází na 40 Kč.

Středy bývají volnější. Program
závisí na tom jak se domluvíte –
TV, drátkování, odlévání mýdel,
svíček… Ani jiným nápadům se
meze nekladou.

V pátek se koná dvakrát do
měsíce výlet. Když není, můžete
zvolit sportovní aktivity. V létě je
možné využití zahrady. V těchto
měsících je i opékání buřtů.

Čeho můžete využít i teď v zimě je
canisterapie, jenž se bude konat

je jednou do měsíce a nejbližší termín je už 18.1.2023.

V pondělí a ve středu
odpoledne ve 13-16 hodin
je program vymezen pro
hospitalizované klienty.
Pondělky je to K20, středy
S8, A12, A14. Jedná se o
nácvik vaření, také 40 Kč
za porci.

Jinak je také možné jít i do
kina.

Vstupenku si platí každý
sám, také je potřeba se
nahlásit. K programu se
dostanete ve fokusáckých CSR a ten se posílá i do
Nymburka.

Program jednorázových aktivit najdete na webovkách
Fokusu Mladá Boleslav - www.fokus-mb.cz.

https://www.fokus-mb.cz/
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Mimo jiné si můžete přijít na kávu, zahrát si
společenské hry. Je tu i bazárek. K dispozici je internet
a také spousta knih např. na téma kognitivní cvičení
nebo publikace Fokusu Praha.

Hledá se někdo, kdo by chtěl vyučovat hru na kytaru a
na klávesy – bylo by to na DPP.

Při vstupu zvoňte na všechny zvonky nebo volejte Janě
Trojanové na číslo 770 155 251, na kterou se v případě
jakýchkoli dotazů můžete obrátit.

Za redakci připravila Zuzka

A zde je v případě zájmu program
CSR Zahrada na leden 2023:
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A ještě podrobnosti/možnosti programu:
• Na jednorázové akce (zelená barva) je nutné se
dopředu přihlásit – počet míst je omezen.

• Program PNK (šedá barva) uzavřen pro klienty
hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.

• Program sportovní aktivity – pokud budete chtít zkusit
sportovní aktivitu, určitě se ozvěte. Na jaře opět
začneme s nabídkou kolečkových bruslí. Prozatím
využíváme procházky, venkovní prostor v Nádražní ulici
a sportovní prvky na Štěpánce.

• Samozřejmě je možné vedle řízeného programu využít
neřízený program – přijít si jen popovídat, dát si kávu.

• Jednou za měsíc chodíme do kina – termín není určen,
domlouváme se dle nabídky. Vstupenku si hradí každý
sám.

Kontakt:
Otevírací doba: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00.

770 155 251 - Jana Trojanová;

CSRMB_nadrazni@fokus-mb.cz.
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Fotookénko-kouzlo velkoformátové fotky
Zdravím vás s prvním fotookénkem v novém roce,
tentokrát jsem si pro vás připravil zas něco trochu
jiného, a to ukázku, co se dá udělat se starým
fotoaparátem, u kterého máte v kazetce jen a pouze
jednu fotku.

Co to je pojem „velkoformát“ ve fotografické technice?

Konkrétně ve fototechnice je to výraz pro
velkoformátový fotoaparát, což je vlastně ta
nekvalitnější možná forma zachycení obrazu. Narozdíl
od kinofilmu (označení 35mm nebo 135 – který používá
většina kompaktů/zrcadlovek/atd.) nebo svitkového
filmu (označení 120, nazýván jako středoformát – který
je v rozměrnějších profi aparátech – hlavně v
jednookých a dvouokých zrcadlovkách, ale i různých
jiných typech konstrukce) se liší tím, že jednotlivé
formáty rozměru filmu – když hovoříme o šířce i výšce –
jsou individuální a dle aparátu se od sebe liší.

Jak bylo zmíněno v úvodu–proč jen jedna fotka?

Velkoformátové fotoaparáty jsou na kazetky, do
kterých se dá tzv. planfilm, neboli „listový film“. Do
kazetky se musí ještě k tomu dát správnou stranou v
úplné tmě, což je někdy docela výzva, mě to zabere
zhruba deset minut, než dám dva listy do dvou kazetek.
Jako „pomocné vodítko“ má každý list v pravém
horním rohu vykrojený malý půlkruh a musí se ve tmě
dát film do kazetky tak, aby výkroj takto vpravo nahoře
šel od kazetky čelem k té části foťáku, odkud bude
procházet světlo.

Jak jsou ty filmy teda velké?

Rozměry jsou od 6,5x9 cm až do 8“x10“ inch. Proč jsem
teď zmínil jiné jednotky u nejmenšího a největšího?
Protože existují evropské standardy a americké
standardy. Ve starých evropských fotoaparátech se
používaly kazetky na filmy 6,5x9; 9x12, 13x18 nebo
18x24 cm, a na západě zase 4“x5“, 5“x7“ nebo 8“x10“.
V podstatě jediný formát, co přejala ve výrobě foťáků
na velkoformát Amerika od nás je 9x12 cm, a my jsme
přejali od nich všechny zmíněné standardy v jednotce
inch. Ještě pro zajímavost – 8“x10“ inch je 20,3x25,4
cm, což už je opravdu pořádný list filmu. Pak jsou zde i
různé atypy, třeba pro panoramatické velkoformáty, ale
to by bylo na dlouho.

A jak se s tím vůbec fotí?

Foťák musí být celou dobu na stativu, nesmí se s ním
hnout. Proces je komplikovanější. Nejdříve se nandá na
zadní část matnice, pak musíte otevřít závěrku
objektivu, prohlédnete si přes obraz matnice, jestli máte
zaostřeno, pak ji zase zavřete, nasadíte místo matnice
kazetku, nastavíte na objektivu příslušný čas a clonu dle
toho, co fotíte, sundáte krycí destičku kazetky, po tom
všem nejlépe drátěnou spouští – ale možno i spouští na
objektivu – posléze exponujete, pak krycí destičku
zasunete zpět do kazetky, kazetku sundáte, označíte
např. na přilepený papírek na zadní část kazetky třeba
fixkou, že je již nafocená (já mám jen dvě kazetky, tak si
píšu na každou 1 a 2 a posléze hned vyvolávám filmy).

Je to trochu pomalejší proces, ale výsledek – si myslím –
stojí za to, jak se můžete přesvědčit na následujících
dvoustránkách :)
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Levandule Detail ananasu
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Tohle je ještě tedy na závěr ukázka toho, jaké detaily se dají
vytáhnout z jednotlivých fotek po větším přiblížení.

V případěmých fotek se jedná o skeny formátu negativu
9x12 cm.

Tak snad se Vám fotookénko líbilo – těším se na pokračování!

Za redakci připravil Honza

Detail listů
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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 01 Mladá 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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