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„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“
– Eleanor Roosevelt

(Manželka Franklina Roosevelta; první dáma USA)
(1884-1962)
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ročník XXIV. (2023)
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Je tu únor a s ním další Klubko!

Na začátek tumáme článek o první canisterapii, co proběhla
v CSR Zahrada.

Posléze tumáme rozhovor sMUDr. Ivanou Hollmannovou,
ve kterém se dozvíte, jak se dostala kmedicíně, o jejím
vztahu k cestování nebo také, jakémá záliby ve volném čase.

Pak se podíváme na článek z návštěvy výstavy betlémů,
kterou uskutečnilo CSR Zahrada.

Následně si budetemoci přečíst po nějaké době opět
povídku od přispěvovatele Toma Patricka.

Pak zdemáme článek z lednového sobotního klubu.

Poté je zde článek i o druhé canisterapii, též pořádané v
Zahradě, jako ta první.

Pak je tu článek z výletu na zámek Sychrov.

Potom je tu pozvánka na březnový sobotní klub, příloha v
podobě omalovánky od Aničky a pozvánka na divadlo.

A na úplný závěr je tu pozdrav z již proběhlého pobytu
Fokusáků v Harrachově.

Redakce

Proč tato úvodní grafika?

Protože 14. února je sv. Valentýn!

To jen tak pro připomenutí.

A také, protože nic jiného mě tentokrát nenapadlo :)
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První canisterapie v Zahradě
28.12.2022 v našem Centru sociální rehabilitace
Zahrada proběhlo první setkání canisterapie kolegyně
Andrey Maškové s jejími fenkami Irského jemnosrstého
pšeničného teriéra Amy (Amazonkou) a Quapy
(Quapaw) s našimi klienty a jejich rodinnými příslušníky.

Setkání to bylo velice příjemné. Andrea nám pověděla
něco o historii tohoto úžasného plemena, mluvila o
certifikaci canisterapie, co všechno musí pejsek s
takovýmto posláním zvládat.

Amy i Quapy s nadšením ukázaly, co všechno umí,
hledaly pamlsky, plnily povely a v nemalé míře se
nechaly drbat a mazlit. Doufám, že i pro Amy a Quapy
to bylo stejně úžasné
dopoledne stejně jako pro mě.
Těším se na příští setkání i na
to, až budeme do canisterapie
moci zapojit i venkovní prostor
Centra.

Rozhovor sMUDr. Ivanou Hollmannovou
Co tě vedlo k tomu, že jsi šla namedicínu?

Rozhodnutí že bych chtěla být doktorkou jsem učinila v
mých asi 11 letech. Prodělala jsem tehdy zánět slepého
střeva a následující komplikace si v jednom roce
vyžádaly celkem tři operace. Před druhou operací jsem
byla v dost těžkém stavu a lékaři mi operací a dalším
léčením víceméně zachránili život. Už tehdy v těch
jedenácti jsem toto dokázala nějak vyhodnotit a byla
jsem jim velmi vděčná a rozhodla jsem se, že bych taky
chtěla zachraňovat lidské životy a zdraví. Toto
rozhodnutí mě neopustilo ani v mých 18 letech, takže
ve čtvrtém ročníku gymnázia byla medicína pro mne
jasnou volbou. Měla jsem velký respekt z lékařského
povolání i z lékařské fakulty, velmi jsem si vážila toho,
že mě na tu školu přijali a studiu jsem věnovala opravdu
velké úsilí a spoustu času. Nutno však říci, že to pro
mne vlastně nebyl velký problém, protože mě medicína
opravdu bavila a stala se mým koníčkem a je jím
dodnes. Své povolání bych neměnila.

Podnikla jsi různé výpravy. Zažila jsi tam někdy pocity
úzkosti nebo až paniky?

Pocit opravdové paniky jsem nezažila asi nikdy. Pocity
nějaké úzkosti jsem asi někdy v životě měla, ale nikdy
natolik vystupňované, aby mě nějak paralyzovaly nebo
zásadně ovlivnily mé jednání.

Hodně fotíš amaluješ. Co ti to přináší?

Fotografovat mě bavilo asi vždycky. V mládí jsem siČlánek pro Vás připravila Jana Trojanová
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doma v zatemněné koupelně černobílé fotografie i sama
vyvolávala. Nicméně vždy šlo jen o zcela rekreační
záležitost a zábavu a také zdokumentování zážitků z
různých cest a horolezeckých či prázdninových akcí. V
posledních dvou letech jsem začala fotografovat trochu
víc. Souvisí to s tím, že se teď hodně často toulám v
oblasti Českého Švýcarska. Je tu neuvěřitelně krásná
příroda. Začala jsem k fotografování používat iPhone,
který má velmi kvalitní fotoaparát a o své zážitky z
přírody jsem se takto vlastně ihned snadno mohla
podělit se svými přáteli. Z pozitivních komentářů přátel
jsem zjistila, že zřejmě docela dobře vidím ty
fotogenické momenty v krajině a přírodě, bavilo mě, že
to lidi baví a začala jsem se tomu věnovat trochu víc. Je
to skvělé spojení času stráveného v přírodě a následně
pak ještě radosti z toho, když se mi podaří nějaká
krásná fotka a pak ještě, když ji mohu sdílet s přáteli,
které moje fotografie potěší. Trojnásobný zážitek tak
nějak.

Malování je ještě jiná záležitost. Tam opravdu tvořím
něco úplně nového a svého. Pro mne je to velmi
zajímavý proces, ve kterém je vlastně všechno
dovoleno, všechno se smí, nic nemusí být špatně a to je
naprosto odlišné od toho, co vykonávám denně v práci.
Maluju tak dva roky a stále ještě si musím zvykat na onu
volnost v tomto konání a občas si to připomínat, abych
nebyla moc svázaná a zodpovědná. Mým takovým
"zaklínadlem" je, že i když to opravdu zkazím, nikdo
neumře a zkažená malůvka se dá vždycky ještě
zrecyklovat a na ten zrecyklovaný papír může ještě
nějaký malíř třeba namalovat něco opravdu krásného.
Nejsem malíř, ale některé mé obrázky už pár přátel a

známých zaujaly natolik, že si o ně řekli a mají je doma
pověšené. Těší mě to a sem tam některý obrázek se líbí
dokonce i mně a mám ho ráda.

Měla jsi malé děti, do toho práce v nemocnici a ještě jsi
podnikala výpravy. Jak si to zvládala a co ti pomohlo?

Od chvíle, kdy se narodily moje děti, staly se pro mě tím
nejdůležitějším v mém životě. Od narození první dcery
jsem již žádnou zásadní horolezeckou výpravu nikdy
nepodnikla. Dokonce jsem přestala i nějak soustavněji
lézt po skalách. Věnovala jsem se dětem, se kterými
jsem ale spoustu času trávila v přírodě, na výletech a
sportováním a zcela mě to s nimi naplňovalo, takže
jsem nikdy nelitovala, že moje období horolezeckých
výprav skončilo. Ty moje "malé" výpravy s dětmi po
vlastech českých byly nádherné a moc jsem si je
užívala. Teď už jsou děti dospělé a já začala zase trochu
lézt po skálách, žádné velké výkony, jen pro radost z
toho, že stanu s kamarády na vrcholu skály a podáme si
ruce. Takhle to totiž začínalo a to pro mne také bylo na
tom vždy to krásné a nejdůležitější a dává mi to smysl i
dnes.

Skloubit tři děti s prací chirurga nebylo jednoduché.
Odsloužit 7 služeb a 3 příslužby na telefonu každý
měsíc bylo opravdu náročné. Opravdu jsem se snažila
nic neošidit a jela jsem tak nějak na plné obrátky.
Myslím, že jsem to zvládala jen díky tomu, že jsem
zřejmě od přírody poměrně činorodá a aktivní a také
proto, že mě to všechno tak bavilo, práce i děti. Když
děti chodily do školky, mívala jsem v záloze chůvu.
Byla to starší paní, které děti říkali babičko a kterou
jsem povolávala ve chvíli, kdy jsem se třeba zdržela na
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konci pracovní doby u nějaké operace na operačním
sále a nebyla jsem schopná doběhnout pro děti včas do
školky. To byla velká pomoc hlavně psychická, věděla
jsem, že můžu být v klidu, dodělat práci a pak si
spokojené děti od chůvy převzít.

Kde z tvých cest se ti nejvíc líbilo?

Líbily se mi všechny naše lezecké výpravy do vysokých
hor –Fanské hory, Pamír, Kavkaz. Velký zážitek bylo
také poměrně dobrodružné čtyřměsíční putování po
USA v roce 1990 a v poslední době se mi z mých
dovolených nejvíce líbilo v Norsku.

Jaký je tvůj nejsilnější zážitek? Ať se to týká dětí, cest
nebo práce?

Nejsilnějším zážitkem v mém životě jsou moje tři děti a
velké dobrodružství každodenního života s nimi.
Z horolezeckých výprav asi nemá konkurenci výprava
na Pamír a to nejen pro samotné zážitky horolezecké,
ale také pro ten velmi těsný a intenzivní kontakt s
opravdovými velehorami, kde si člověk nemůže
neuvědomit, jak jsme maličcí my lidé. Odnesla jsem si
tam odtud velkou celoživotní pokoru.

Doprovázela jsi slepce na výlety, co na nich oceňuješ,
proč sis vybrala k dobrovolnictví právě je?

Nevidomé doprovázím hlavně na běžkách. Vzniklo to
tak, že jsem se chtěla sama naučit pořádně běhat na
běžkách a svěřila jsem se do rukou instruktorů z
lyžařské školy Nordic Academy. Oni byli velcí nadšenci
a učili s velkým zápalem, to mě hodně oslovilo, mám

ráda nadšence, a brzy se z nás stali přátelé. Pořádali
také kurzy pro nevidomé a dělali jim traséry na Jizerské
případně na jiných běžkových závodech. Moc se mi to
líbilo, ta jejich spolupráce s nevidomými a moc jsem se
chtěla naučit běžkovat tak dobře, abych mohla
statečným nevidomým na běžkách být také
nápomocná. Podařilo se mi to a jednoho dne jsem
opravdu vyrazila na trať Jizerské 25 jako trasérka
nevidomého závodníka. Setkání se světem nevidomých
byl další velký zážitek v mém životě. Zjistila jsem, jak
malicherné věci dokážeme řešit my zdraví bez
hendikepu. Nevidomí sportovci byli vždycky moc milí a
vtipní a vždy mi s nimi bylo moc dobře. Druhý rok svého
trasérství jsem na Jizerské trasovala Ondru Zmeškala,
který byl tehdy poměrně čerstvě nevidomý a myslím, že
ještě docela vnitřně bojoval s tím, že ze světa
normálního 19-ti letého kluka, který hrál hokej, řídil
auto a byl dobrovolný hasič, se náhle octnul ve světě
úplné tmy. S Ondrou se z nás stali opravdoví přátelé.
Ondra je naprosto neuvěřitelný optimista s báječným
suchým humorem a může být vzorem pro všechny
kolem, že nikdy není nic ztraceno. Dnes je mistrem
světa v paratriatlonu, jako první nevidomý ujel na
tandemovém kole s trasérem celou Tour de France a
podnikl další různé podobně fyzicky a sportovně
náročné akce, které byly vždy současně charitativní a
výtěžek byl věnován nevidomým. Setkání s nevidomým
Ondrou musí naplnit snad každého z nás všemi
možnými pozitivními pocity.
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Na jaké úrovni je podle tebe péče o duševně nemocné v
ČR a jaké změny nebo zlepšení bys vůbec uvítala ve
zdravotnictví v ČR?

Změny ve zdravotnictví. To je velmi široké téma a asi
nejsem schopna v nějaké rozumné zkratce přiměřené
rozsahu vašeho časopisu na to odpovědět. Co mě ale ve
zdravotnictví hodně trápí, je postupné mizení tradičního
vztahu lékař - pacient, který byl založen na důvěře.
Pacient šel k lékaři s důvěrou, věřil, že mu lékař chce
pomoci a pokud to půjde vyléčit ho a uzdravit. Dnes je
tento vztah velmi narušen. Pacienti lékaře často žalují a
mnohdy zbytečně, lékaři s pacienty dle mého soudu
málo hovoří a místo aby všichni byli spolubojovníky v
bitvě proti nemocem, stávají se soky. Důvodů proč se
toto děje je víc, velkou roli v tom hrají například i média,
která senzacechtivě pouštějí do éteru různé kauzy
vytržené z kontextu a tak ještě více vrážejí klín mezi
nás zdravotníky a naše pacienty a situaci ještě zhoršují.
Tak toto bych moc chtěla změnit k lepšímu, vrátit se
zase k tomu tradičnímu pojetí medicíny. Na tom ale
musíme tak nějak zapracovat my všichni jak lékaři tak
pacienti, to není věc žádných systémových ani vládních
opatření. Já mám s většinou mých pacientů vztah
dobrý a mám opravdu praxí vyzkoušené, že to funguje.
Obor psychiatrie mě poněkud míjí. V naší nemocnici
psychiatrické oddělení vůbec nemáme, ani ambulanci.
O úrovni psychiatrické péče si tedy netroufám nijak moc
hovořit. Umím si ale představit, že stejně jako jiné
specializace i psychiatrie se potýká s obecnými
problémy, jako je třeba nedostatek lékařů a především
nedostatek ošetřovatelského personálu a z toho pak
logicky vyplývající ne zcela uspokojivá úroveň péče.

Kdo z nás lékařů by nechtěl mít na svém oddělení
dostatek kvalitních sester a dalšího ošetřovatelského
personálu? Ty počty jsou však často opravdu podlimitní
a nelze tu péči zajistit tak, jak bychom si představovali.
To není ale chyba samotného zdravotnického
personálu, je to chyba systémová. Kdo z nás lékařů by
nechtěl pracovat na krásném, špičkově vybaveném
pracovišti? Není ale v moci nás obyčejných lékařů, kteří
se denně staráme o pacienty, abychom toto zařídili,
není to naše práce. Takže bych si přála, aby to pro nás a
naše pacienty zařídili naši nadřízení a management,
jejichž to naopak práce je.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor a přejeme do
budoucna hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

Za redakci připravila Zuzka
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Výstava betlémů
Na tři krále, 6.1.2023, jsme dovršili vánoční období
návštěvou výstavy betlémů v Galerii Pod Věží.

Galerie Pod Věží je menší výstavní prostor v budově
staré radnice v Mladé Boleslavi. Shlédli jsme zhruba
třicet papírových, dřevěných, keramických betlémů.
Také betlémů z kukuřičného šustí, vysoustružený
betlém, betlém vyřezaný z jednoho kusu kmene topolu i
betlém vytvořený technikou vypalování.

Betlémy pocházely z různých měst a od různých autorů.
Každému se líbil betlém trochu jiný.

Kde leží skutečný Betlém?

Betlém je město v centrální části Palestiny, na
Západním břehu Jordánu. Nalézá se zhruba 8 km jižně
od Jeruzaléma. Město je centrem palestinského
cestovního ruchu a kultury. Ve městě žije jedna z
nejstarších křesťanských komunit na světě. Město je
převážně muslimské. Největší příjmy cestovního ruchu
se dosahují během Vánoc, kdy se do města sjíždí
křesťanští poutníci navštěvující chrám Narození Páně -
jednu z nejstarších křesťanských svatyní. Chrám byl
postaven svatou Helenou -matkou Konstantina
Velikého. Ve městě je na 30 hotelů a 300 řemeslných
obchodů, v nichž je vánoční výzdoba po celý rok.
Zdroj: Betlém–Wikipedie (wikipedia.org)

Článek pro Vás připravila Jana Trojanová
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Povídka–Vánoční zázrak
Vilemína Kánská se probudila do dalšího deštivého dne.
Jak smutné, pomyslela si. Copak toto jsou nějaké
Vánoce? Leč i kdyby napadl sníh, nezahojilo by to
bolavé rány.

Pozítří má přijít Ježíšek s dárky a Vilemína ví, že ona
bude obdarována vrchovatou měrou, neboť se po celý
rok chovala slušně a počestně, leč ten nejcennější dar jí
přesto pod stromečkem bude scházeti.

„Nemysli si, dítě, mně tvá maminka rovněž chybí, avšak
koho si Pánbůh vezme k sobě tam nahoru, toho již mezi
živé nevrátí,“ pravil takto otec chlácholivě ke své dceři,
když ta se na posteli rozplakala.

„Ona se ale musí vrátit, chybí mi!“ vzpouzela se
Vilemína a celá podrážděna otcovým výrokem se
vymanila z jeho náruče. Nemarnila drahocenný čas,
rychle se ustrojila a z rodinného sídla následně kvapně
zamířila k místu, na němž se nacházel symbolický
pomníček.

„Opět proléváš své srdce za mrtvé, Vilemínko?
Zbytečně se namáháš, ta už se nikdy nevrátí.“

Jmenovaná se ohlédla. Spatřila tam stát ženu
nevábného vzhledu. Nejednalo se o nikoho jiného nežli
o Šárku Pleskotovou, podivínku, která již několik
dlouhých let sama přežívala na Věstomínské samotě.

„Neoplakávej mrtvé, Vilemínko, marníš tím jen čas.
Jednou beztak tvé tělo opustí tento svět a ty se tak na
vlastní oči přesvědčíš, že tvůj život byl jen kratičkou
nesmyslnou hříčkou.“

Vilemíně tato slova způsobovala novou bolest. Už
nechtěla dál žít.

„Tak hodně zdaru a ať se ti v ukončování života
poštěstí!“ zvolala za Vilemínou notně pobaveně Šárka.

Netrvalo to dlouho a Vilemína dospěla na osudné místo.
Ponejprv se rozhlédla kolem sebe, zdali ji někdo
nesledoval, a když se ujistila, že se tu nachází zcela
sama samotinká, rozhodla se jednat. „Tak dobrá,
napočítám do deseti a poté skočím,“ ujišťovala se
nahlas.

K překvapení Vilemíny však nenásledoval žádný tvrdý
dopad. A když pak otevřela oči, spatřila velice
prazvláštní bytost, jak ji drží v náručí a mile se na ni
usmívá.

„To je Nebe?“ otázala se zmámeně Vilemína.

„Nikoliv, stále jsi přítomna za planetě Zemi,“ odvětila
mile postava připomínající anděla.

„Ale jak to? Vždyť přece musím být mrtvá! Pád z takové
výšky bych sotva přežila jen pouhým zázrakem,“
odmítala něčemu takovému uvěřit Vilemína.

„Pokud si nejsi zcela jistá, rozhlédni se pozorně kolem
sebe.“

Vilemína poznala moře a tam nahoře útes.

„Nemusíš se mne báti, Vilemíno, rozhodně ti nehodlám
ublížit, naopak ti nabízím pomocnou ruku. Moc dobře
vím, proč jsi se rozhodla ukončit svůj život. Mám
pochopení pro tvoje trápení. Doneslo se mi, jak moc ti
chybí tvá zesnulá maminka.“
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„Tys ji snad znala?“

„Ano, tvá maminka je přítomna v Nebi, kde rozdává
lásku dalším zesnulým jedincům,“ odpověděla
překvapené Vilemíně andělská postava.

„Mně a otci hrozně moc chybí. Kéž by se mohla navrátit
mezi nás živé!“ pronesla s nadějí v hlase Vilemína.

„Myslím, že by to bylo možné, avšak musela bys pro to
sama něco šlechetného učiniti,“ podotkla andělská
postava, načež Vilemíně předala krabičku, v níž, po
odklopení víčka, nalezla přívěšek ve tvaru srdce.
„Pokud tuto ojedinělost předáš někomu, kdo ji z celého
srdce nejvíce potřebuje, můžeš si pak něco přát a ono
přání se ti ihned vyplní.“

Vilemína s vděčností přijala onen vzácný dar a
uschovala jej do kapsy své sukně.

„Přeji ti do další fáze života jen to pěkné a nezapomeň:
ten končí pouze tehdy, když člověku schází víra v něco
opravdového věřit.“

S těmito slovy se andělská postava s Vilemínou
rozloučila. Ta se rozhodla navrátit domů.

„Tak ses přeci jen rozhodla na tomto světě zůstat? Jak
zbabělé.“ Ten hlas opět nenáležel nikomu jinému nežli
Šárce Pleskotové.

„Život končí pouze tehdy, když člověku schází víra v
něco opravdového věřit,“ zopakovala Vilemína tezi oné
andělské postavy. Pak natáhla ruku.

„Co je to? Proč mi to dáváš?“

„Myslím že to potřebuješ mnohem víc nežli já,“ a s
těmito slovy se se Šárkou Vilemína rozloučila.

Jak vše nakonec dopadlo? Když vám povím, že o
Štědrém dnu do domu Kánských zavítali dvě osoby, z
nichž ta první nastálo sestoupila z hůry zpět mezi
pozemské bytosti a ta druhá darovaným srdcem hýřila
jen samými pozitivy, je nasnadě uhodnout vyústění
jedné vánoční povídky. Povídky, v níž vyvolení nalezli
opětovné štěstí.

Povídku zaslal přispěvovatel Tom Patrick
(více povídek a dalšího naleznete na www.eldar.cz/tompatrick)

https://eldar.cz/tompatrick/
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Sobotní klub
Hostem lednového sobotního klubu byl můj táta Karel
Šída. Už jako malá si pamatuji, že podnikal různé
výpravy. Ať už lezecké nebo putovní.

Bydleli jsme tenkrát v takovém malém bytečku, kam se
sotva vešla naše rodina. Přesto si vzpomínám na
miniobývací pokoj, naplněný spacáky, patřících,
řekněme podivínům. Tátovi kamarádi z lezeckého
oddílu apod. Často u nás totiž přespávali a plánovali
právě ty výpravy, nebo přijeli za námi do Jizerek si
zasportovat.

Když o tom píšu, vybaví se mi pach (pro mě spíš vůně)
vosku na běžecké lyže nebo oleje na řetězy u horských
kol.

Říkám podivíni, ale jsou to ty nejvíc správní lidé, co
znám, které si s někým jiným jen tak nespletete. Co
sjezdili svět a vystoupali do výšek jenž se počítají v
tisících metrů.

Tento sobotní Klub, byl o jedné z takových výprav.
Konkrétně o cestě po Tádžikistánu a Uzbekistánu po
zdejších Fanských horách. Mohli jsme se dozvědět, že v
Tádžikistánu je muslimské náboženství trošku
tolerantnější k ženám. Také něco o jejich kultuře např. v
pohostinství. Kolik se dá v takových horách ujít
kilometrů, něco o zdejším podnebí… Ale třeba taky jak
se do těchto lokalit dostat a jaká platí pravidla ve
vysokých horách.

Přednáška byla okořeněna o fotografie scenérií přírody,
kterou v Evropě neuvidíte a měst s památkami
muslimské kultury. Za redakci článek připravila Zuzka
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Zvířecí pozdrav z CSR Zahrada
Již je pravidlem, že CSR Zahrada pondělí a čtvrtek
jezdí do Útulku MB z. s. Součástí dobrovolné služby
(naplnění misek, úklid záchodků, úklid prostor) je i
mazlení a hraní si s kočičkami, které si na nás už zvykly.

Zároveň u nás 18. 1. 2023 proběhla druhá canisterapie
s kolegyňkou Andreou Maškovou a fenkou Quapy.
Quapy nám předala spoustu psí lásky, ukázala nám
různé triky, které se naučila a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého i o jiných psích plemenech.

Těšíme se na únorové setkání, které proběhne 22. 2.
2023 v Nádražní ulici 174 v Mladé Boleslavi v CSR
Zahrada.

Výlet na zámek Sychrov

Dne 20. 1. 2023 jsme v mrazivém počasí vyrazili na
prohlídku zámku Sychrov. Provoz byl téměř nulový
stejně tak jako počet jiných návštěvníků na zámku.
Tudíž jsme se mohli těšit na soukromou prohlídku se
zmrzlou paní průvodkyní, která nás na konci prohlídky
poctila hřejivým úsměvem (pravděpodobně se již těšila
k ústřednímu topení). Ale vraťme se na začátek. Zámek
Sychrov je krásným novogotickým šlechtickým sídlem z
druhé poloviny 19. st., kdy zámek koupil francouzský
rod Rohanů. Ten měl zámek v držení 125 let. Za vstupní
bránou nás okouzlil pohled na zasněžený zámek a po té
vnitřní nádvoří porostlé břečťanem s freskami erbů žen,
které se do rodu Rohanů přivdaly. Prohlídka zámku
začala u slavného schodiště známého z celé řadyČlánek pro Vás připravila Jana Trojanová
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pohádek. Pokračovali jsme dalšími interiéry, plnými
nádherného nábytku (tvorba řezbáře Petra Buška),
obrazů (např. tvorba Karla Javůrka), vitráží, erbů a
znaků z rodu Rohanů. Málokterý zámek v Čechách je
tak bohatě vybaven původními předměty. Paní
průvodkyně nám sdělila i spoustu informací o rodu
Rohanů. Poslední přímý potomek Rohanů je Josseline
Riedl von Riedelstein (nar. 15. 4. 1934 na Sychrově),
která žije v Rakousku. Rod Rohanů se po druhé světové
válce a po konfiskaci státem nikdy nepokusil o
navrácení zámku do svého majetku. I přes to stále na
opravu zámku a provoz parku přispíval. Nyní je zámek
spravován Národním památkovým ústavem.

Na zámek Sychrov plánujeme návrat v letních měsících,
abychom si mohli projít park, který byl předlohou např.
Konopišti a zažít zámeckou atmosféru bez zmrzlých
nosů.

Článek pro Vás připravila Jana Trojanová

Březnový klub
Sobotní klub 4.3. –Beseda s Kateřinou Maxovou o
kampani "Nejsme z jiné planety"

Kateřina Maxová vede v Mladé Boleslavi už od roku
2010 organizaci DMO pobyty, která pomáhá lidem s
mozkovou obrnou.

Kateřina má za sebou více jak 20. let zkušeností s
pořádáním pobytů pro handicapované, byl o ní natočen
dokumentární film, vyšla o ní kniha,…

Přitom sama od narození trpí dětskou mozkovou
obrnou a její život nebyl úplně jednoduchý.
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Omalovánky od Aničky Pozvánka na divadelní představení

Bazilišek benátský

„Prodavač snů“
DS Divadýlko na dlani

hořká komedie Petra Matouška

KDE: v Benátkách nad Jizerou v KC Záložna
KDY: 6. 3. 2023 od 19:30
CENA: 90,-
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Pozdrav z Harrachova od Fokusáků
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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
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