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„Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto.“

– Albert Camus (francouzský spisovatel a novinář)
(1913-1960)

číslo 3 - březen
ročník XXIV. (2023)
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Je tu březen a s ním další Klubko!

Na začátek můžeme pokračovat návazností na závěr
únorového Klubka–podrobnějším popisem a dalšími
fotkami z pobytu v Desné v Jizerských Horách.

Poté tu máme článek ze sobotního klubu, kde proběhla
přednáška a promítání o Nepálu.

Pak je tu pozvánka na akci Fokusu-březnové workshopy
korálů se Zuzkou v Novém Parku.

Posléze tu máme nabídku na možnost zúčastnit se plavání v
rámci aktivit Nového Parku.

Dále reportáž z turnaje v šipkách a pingpongu pořádaná
CSR Zahrada.

Pak tu máme poděkování za pomoc věcnými dary pro Útulek
MB z.s.

Následně nás čeká i krátký článek o účasti CSR Zahrada v
knihařské dílně.

Pak je tu rozhovor s Petrem H. Baťkem, divadelním hercem.

Poté povídka od pravidelného přispívajícího Toma Patricka;
a pak článek z výletu do Muzea Českého ráje v Turnově.

Dále pozvánku na Jarní bazárek v CDZ; posléze článek o
výletu do Bozkovských dolomitových jeskyní.

Redakce
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Pobyt v Jizerských horách
Pod vedením Sportovního klubu pro duševní zdraví
(dále zkratka SK) se již podruhé konal zimní pobyt v
Desné v Jizerských horách (16. – 21. 1. 2023). Bydleli
jsme na místní faře, kde jsmeměli teplo, zázemí a
možnost si sami vařit, což se ukázalo výhodou. Jednak
pro to, že jsme si mohli vymyslet sami, co si uvaříme, a
také nás to tím pádem finančně vyšlo levněji. Pobyt byl
částečně sponzorován sponzory SK, a tak za celý týden
vyšlo ubytování a strava na 3000,-.

Jak už název klubu vypovídá, byl pobyt zaměřen na
aktivnější režim dne. Nenechte se zmást dnešní dobou,
která je zaměřená na výkon. Pobyt se odehrával v
pohodovém duchu a chuti do aktivit. Každý si volil
tempo podle svých možností. Pod takovou aktivitou si
můžete představit turistiku v Jizerských horách (jak už
vám fotky napoví např. na Mumlavské vodopády,
rozhlednu Štěpánka, Voseckou boudu atd.). Využili
jsme také blízkost moderní posilovny, wellness a
bazénu v Polsku (viz foto). A když konečně v půlce
pobytu napadl sníh, jezdili jsme na Tanvaldský Špičák
lyžovat. Ten, kdo s lyžemi ještě nebyl kamarád, měl
možnost si v půjčovně u sjezdovky půjčit lyže, běžky
nebo sáňky a mohl využít zkušenosti lyžařů, kteří už v
tom uměli chodit a naučit se jezdit na vleku a zažít
radost z carvingového lyžování.

Možnost zúčastnit se letošního pobytu využil i pětiletý
Alex, který stál na lyžích poprvé a vůbec poprvé měl
možnost být týden na horách. To, že dostal vši ze
zapůjčené lyžařské helmy, už není podstatné. Pro nás
všechny to představuje zkušenost, že asi není zdravé si
zapůjčovat některou lyžařskou výbavu.

Více ze života v Desné na zimním pobytu si můžete
představit z fotek a třeba pojedete příští rok s námi v
termínu 20. – 27. 1. 2024.
AKDYBYSTEOPRAVDU ZAČALI PŘEMÝŠLETO TOM, ŽE SE
POBYTU ZÚČASTNÍTE, A NEBYLI JSTE SI JISTÍ, MŮŽETE SI JET
VYZKOUŠET KRATŠÍ POBYT V ZÁŘÍ, KDYOD STŘEDYDO
NEDĚLE BUDEME SPOLEČNĚ V RÁMCI TURISTIKYOBJEVOVAT
KRÁSU JIZERSKÝCHHOR.

Článek pro Vás připravila Bára Vráželová
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Sobotní klub o Nepálu
Naším hostem sobotního klubu, který proběhl 4. 2.
2023 byl pan Štěpán Adam, který je vášnivým
cestovatelem a dobrodruhem. Štěpán už v loňském
roce přednášel na našem sobotním klubu o humanitární
cestě na Ukrajinu, kterých se pravidelně zúčastňuje.
Dnešním tématem byla jeho cesta do Nepálu.

Na začátek své přednášky nás Štěpán nejprve seznámil
s vybavením, které je vhodné si na tuto náročnou cestu
vzít s sebou. Ukázal nám, jak si po domácku vyrobit
plynový vařič z plechovky od Redbullu, který je
skladný, malý a lehký, nebo vodácký batoh pro jeho
lehkost, objemnost a zároveň nepromokavost a spousty
dalších užitečných tipů.

Celá přednáška byla prokládána úžasnou prezentací
fotek z cesty, díky které jsme poznali spousty
zajímavých památek, modliteben, klášterů, úžasných a
krásných Himalájí a jiných dechberoucích míst.

Díky vyprávění jsme poznali charakter a
dobrosrdečnost místních lidí, jejich mentalitu a zvyky.

Dekujeme Štěpánovi za to, že jsme na chvíli mohli být
součástí této krásné, leč náročné cesty do Nepálu a
budeme se těšit zas někdy příště na další jeho zážitky a
zkušenosti z cest.

Za týmCSR Věrka Řezáčová
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Korále –
workshop
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Aktivita plavání v CSR Nový park
Máte rádi plavání? Ať už kondiční nebo rekreační.

Vyzkoušeli jste již hodně sportů a stále hledáte
sportovní aktivitu při které se budete moci hýbat a bude
vás bavit? Našli jsme pro
vás řešení – plavání.

Plavání je vhodné v
mnoha ohledech a
jedním z nich je hubnutí
a celkové zlepšení
kondice. Při plavání je
zátěž rozložena
rovnoměrně a tento sport je tak vhodný pro naše tělo.
Při plavání se nemusíte ohlížet na roční období, plavat
můžete v létě venku na koupalištích, přehradách, při
dovolené u moře či v zimě zajít na krytý plavecký
bazén.

Voda sebou nese i
další výhodu.
Nemůžete některé
sporty dělat kvůli
nadváze? U plavání to
není žádný problém.
Ve vodě mizí zátěž
spojená s vlastní
hmotností a

nezatěžují se tak klouby, kosti. Při plavání na rozdíl od
běhání nedochází k otřesům a nárazům–při běhání
dopadáte na tvrdou zem.

Plaveme každou středu v Městském krytém bazéně
Štěpánka. Vstup máme do plavecké části na kondiční

plavání a také do rekreační části, kde můžete využít
atrakce nebo i k relaxaci vířivku či páru.

Sraz v 9:30h na Novém Parku nebo v 9:45h před
vstupem do bazénu.

Zájemci potřebují: plavky, ručník, mýdlo. Cena je pro
nás zvýhodněná, více informací u Jitky Kakosové (775
562 048).

Těšíme se na vás
Článek napsala AndreaMašková
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Turnaj – šipky a ping pong
Dne 27. 1. proběhl u nás v CSR Zahrada první turnaj v
šipkách a v ping pongu. Účast i díky zapojení CSR Nový
Park byla vysoká. Do šipek se zapojilo 10 hráčů a do
ping pongu 8 hráčů. Hrálo se po dvojicích, vítěz hrál
vždy s vítězem z druhé dvojce. Tímto způsobem se
vytřídili vítězové: na šipkách David Procházka a na ping
pongu výhru vydobyl Martin Rambousek - vítězům
gratulujeme! Utkání byla napínavá, soupeři vyrovnaní.
Jelikož se turnaj setkal s pozitivní odezvou a již se na
další termín hlásí noví zájemci, rozhodli jsme se turnaj
opakovat každý měsíc. Sledujte tudíž program CSR
Zahrada na webovkách Fokusu: https://www.fokus-
mb.cz/aktuality-nove/ a nebo na nástěnkách
jednotlivých středisek.

27.1. se v zahradnické dílně konal turnaj v šipkách a v
ping pongu. Velmi nás tato aktivita nadchla a nabídli
jsme klientům, že můžeme společně vyrazit na závody.
S tím, že si mohou vybrat, zda se budou účastnit a nebo
jen fandit. Vypadalo to, že nás vyrazí dost, avšak ve
finále v pátek na smluvený čas mi nikdo nedorazil,
avšak naštěstí byl i celkem velký zájem ze strany
psychiatrické nemocnice Kosmonosy a tak jsme s
několika klienty z léčebny vyrazili na turnaj. To, že
prostory CSR Nádražní, potažmo Zahradnické dílny,
jsou nádherné, víme všichni... a kdo neví, ať určitě tyto
prostory navštíví. Turnaj byl zahájen, pravidla
vysvětleny a vše probíhalo v klidu a v přátelském
duchu. Každý se navzájem podporoval a fandil, účast
tak nikoho nestresovala, ba naopak, všichni byli moc
rádi, že byli součástí turnaje. Tak jak to už na turnajích

chodí, vyhrát mohl pouze ten nejlepší, tak i my moc
gratulujeme vítězům. Po turnaji probíhala volná zábava,
kde každý mohl potrénovat na další turnaj a vyladit tak
taktiku.

Ještě jednou děkujeme týmu v Nádražní ulici za krásné
dopoledne, a už nyní se těšíme na další turnaj!

Druhý turnaj v šipkách a stolním tenise
Po první podařené akci jsme se rozhodli pořádat 2.
turnaj v šipkách a ve stolním tenise. Akce byla na účast
podobně úspěšná jako první. Vítězem v šipkách se stal
domácí Martin Nedvěd a vítězem ve stolním tenise
taktéž domácí a již po druhéMartin Rambousek.
Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným!

Jana Trojanová -CSR Zahrada

Jana Trojanová -CSR Zahrada

AndreaMašková -CSRNový Park

https://www.fokus-mb.cz/aktuality-nove/
https://www.fokus-mb.cz/aktuality-nove/
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Poděkování za dary do Útulku MB z.s.
Ráda bych touto formou poděkovala paní
Žahourkové za dary určené pro kočky do
Útulku MB z. s. Pro kočičky jsme odvezli
zateplenou dřevěnou boudu, výplň do boudy,
tunel s podložkou a velký pelech. Za dary -
obzvláště v tomto mrazivém počasí velmi
děkujeme! Věřím, že boudička bude oblíbená,
hned se stala středem zájmu nejodvážnějšího
kocourka.
Děkujeme!

Jana Trojanová -CSR Zahrada Článek pro vás připravila Jana Trojanová

Exkurze ke knihařům
Dne 25. 1. 2023 jsme vyrazili na exkurzi ke kolegyním
do knihařské dílny, kde klienti z Centra sociální
rehabilitace Zahrada měli příležitost dodělat si své
výrobky, které jsme spolu tvořili v první části
knihařského programu 11. 1. 2023. Vytvářeli jsme
magnetku a sešity s vlastními návrhy obalů. Pracovali
jsme s profi laminovačkou, řezačkou mechanickou i
automatickou. Dita nám odvyprávěla celý příběh knihy -
sešití, tvorba desek, ořez, zlacení. Viděli jsme při práci
mechanickou i digitální zlatičku. A zjistili jsme, že
knihařina je těžké řemeslo, při kterém se nedá nic
uspěchat.

Moc děkujeme Ditě i Lídě za zajímavou exkurzi!
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Petr H. Batěk
V tomto čísle vám přináším rozhovor se slavným
divadelním i filmovým hercem amuzikantem. Jistě vám
něco říká jeho angažovanost v Divadle na Vinohradech,
Národním divadle nebo v Divadle na Fidlovačce. Hrál
také ve skupinách jako je Petr Kalandramemory band,
Tudor, nebo Pokoj č. 26.

Jak jste se k herectví a hudbě dostal? Byl to vždy váš
sen?Máte nějaké další sny a cíle?

První byla muzika a psaní písňových textů. Začínal jsem
tím, že jsem založil s kamarádemmetalovou skupinu
Tudor a tak se to všechno odstartovalo. Mým snem bylo
živit se uměním a vlastně mi bylo jedno, v jaké to bude
formě. Náš táta byl bubeníkem a tak jsem po něm
převzal štafetu. Myslím, že v takových věcech dobře
fungují praktické příklady v rodině. Ostatně u mých dětí
je to stejné, Kristýnka hraje na kytaru a cello a Péťa
právě vstoupil coby Billy Elliot do muzikálového světa.
Nějaké další sny samozřejmě mám a hodlám si je plnit.
Tím největším z nich je dál svobodně tvořit, ať už jsou to
role, hudba nebo poezie.

Máte radši film nebo divadlo? Už jste hrál svou vysněnou
roli? Jaká role to je?

Mám rád oboje stejně. U herce je dobré, když se
rovnoměrně pohybuje na jevišti i před kamerou. O
rolích moc nesním, mám rád vždycky tu, na které
zrovna pracuji. Ale několik zásadních rolí mě už v
minulosti potkalo a za ně děkuji. Například Othello v
Západočeském divadle v Chebu, Pilot z Malého prince
v Národním divadle nebo Boris ve filmu Cirkus
Maximum.

Rád sportujete, jaký druh sportumáte nejradši? Co vám
to přináší? Dáváte si ve sportu nějaké cíle, je něco co
byste chtěl zkusit, ale neměl jste příležitost?

Nejsem člověk, který by se sportu věnoval nějak
aktivně. Pravdou ale je, že díky projektu FORMA do
FILMU jsem odminulého roku začal pravidelně cvičit v
posilovně a měním trochu i své stravovací návyky.
Myslím, že už bylo na čase se sebou něco dělat. Mým
cílem je tu svou tělesnou schránku trochu zpevňovat a
protahovat, aby mi v ní bylo dobře.

Máte nějakou osobní zkušenost s člověkem psychicky
nemocným? Co si myslíte o stigmatizaci lidí s duševním
onemocněním?

Zkušenosti nějaké mám, ale nejsou intenzivní. Někde
jsem řekl, že stěna mezi duševním zdravím a duševním
onemocněním je velice tenká, mnohdy nejasná a za tím
si stojím. Nikdo nemůže s jistotou vědět, na jaké straně
právě stojí. Stigmatizaci vnímám v tomto případě jako
něco nežádoucího. Snažím se být k lidem s duševním
onemocněním empatický a když se naskytne příležitost
k pomoci, neodmítám ji. Ve skutečnosti jsme všichni na
jedné lodi, to je třeba si uvědomit.

V herectví je velmi důležité umět se vcítit do role, je něco
co vám v tom pomáhá? Prozradíte co?

To je tak trochu osobním tajemstvím každého herce.
Rok jsem byl vedoucím katedry herectví na Mezinárodní
konzervatoři v Praze a bylo úžasné to tajemství
podrobně zkoumat a pomáhat studentům k němu najít
cestu. V této práci pokračuji v současnosti na Základní
umělecké škole v Kladně a musím přiznat, že se mám
stále od svých žáků co učit. Pomáháme si navzájem.
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Prozradím jen to, že pozoruji lidi kolem sebe a ty
informace si ukládám v hlavě, abych měl při ztvárnění
nějaké nové postavy z čeho čerpat.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor a přejememnoho
úspěchů v divadelním, hereckém i osobním životě.

Za redakci připravila Zuzka

O Melicharovi a Svatavě -povídka
Melichar Rákosníček se usadil na svou pramičku a
najisto se rozhodl plouti na ostrov. A sotva Melichar
udal prvních pár temp, začaly se mu hlavou míhat
vzpomínky.

„Kde ses tak dlouho zdržel? Vždyť je už večer!“ vyčítala
Melicharovi jeho manželka.

„Představ si to, Svatavo,“ začal s obhajobou, „jako
každý jiný den rybařím na jezeře a zničehonic se mi tam
zjeví postava, jež oplývá překrásně průsvitným
čarovným světlem.“

„Co si to vymýšlíš? Nic takového přece neexistuje,“
pokárala muže jeho manželka. „Samotnou fatu
morgánu jsi jen viděl,“ domnívala se.

„Nikoliv, ta postava byla skutečná,“ oponoval Melichar,
„a dokonce mi splnila přání.“

Překvapená Svatava v úžasu pohlédla na mužovy nové
boty. „Kde že jsi ji spatřil?“ naléhala na něj ihned.

„Uprostřed jezera,“ uvedl Melichar. „Zjevila se tam tak

čistě nenadále, až mne samotného to udivilo,“
upřesňoval. „A byla to právě ona, kdo mi nabídl splnit
jakékoli přání, pokud se k ní budu chovat vlídně a
nezvýším na ni hlas.“

„Jak neskutečně zajímavé,“ začala dumat Svatava. „Již
hodnou dobu prahnu po nových šatech, takže se
okamžitě vydáš zpátky na jezero a tu světelnou postavu
o ně požádáš,“ poručila.

„Ale vždyť je již tma,“mínil Melichar.

„Nic nechci slyšet! Upaluj zpátky na jezero a ty šaty mi
od ní koukej přinést!“

A jak Svatava nakázala, tak se také stalo.

Pramička dospěla zhruba do poloviny jezera, když
Melicharovi na mysl přišly další vzpomínkové útržky. To
se takto dalšího dne vracel z rybolovu. On sám si přál
vlastnit hojný úlovek, aby měl čím nasytit sebe a svou
ženu. Leč Svatavě se na tom cosi nezamlouvalo.

„Ty sám jsi vyslovil žádost o další přání?“ podivila se.

„Ano,“ začal přiznávat po pravděMelichar, „neboť je
potřeba z něčeho žít, a když nebylo nazbyt ryb, muselo
přijít kouzlo, jenž by je přilákalo do mé bárky.“

„Jsi hlupák, muži, neskutečný hlupák,“ zastávala názor
Svatava. „Cožpak nevíš, co ve světě má nedozírnou
hodnotu všech hodnot? Přece peníze! A proto se ještě
teď urychleně vydáš nazpět a budeš si je přát od té
světelné postavy. A nechci od tebe slyšet žádné
výmluvy!“

A jak Svatava nakázala, tak se také stalo.
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Melichar pomalu ale jistě dospěl k ostrovu a
zavzpomínal na poslední: to se dalšího dne navracel z
rybaření domů a od ženy si vyslechl nejkrutější možný
ortel: „Chci vládnout celému světu a tebe již k životu
nepotřebuji!“

A jak Svatava nakázala, tak se nestalo. Světelná
postava ji odnesla neznámo kam.

Melichar Rákosníček konečně dospěl na ostrov, kde se
měl se světelnou postavou shledat. A skutečně ji tam
nalezl.

„Tak jsi přeci jen zavítal, to mne těší. Vítej, tedy,“
přivítala takto Melichara světelná postava.

„Prosím, buď od toho srdce a vrať mi mou ženu,“ začal
Melichar prosit.

„A opravdu tak činíš na základě skutečného hlasu
srdce?“ zeptala se světelná postava.

Melichar o tom začal přemítat. A po pravdě řečeno, on
svou ženu nemiloval po té stránce panovačné.

„Tak to sám vidíš, jen by ses s ní dál trápil. Pořád by to
byla ona, kdo by ti poroučel, co máš nebo naopak
nemáš učiniti. Věř, že bez ní ti bude rozhodně lépe,“
mínila světelná postava.

Avšak jak o tom takMelichar dál přemítal, něco jako by
mu začalo našeptávat pravý opak. Že by hlas srdce o
čemsi, co uvedla světelná postava, přeci jen začal
pochybovat?

„Nač by sis mohl stěžovati? Po ženě nyní do
opatrovnictví převezmeš honosné sídlo a s ním i

služebnictvo a samo sebou i velké jmění. Takže na
rybolov jakožto takový klidně budeš moci zapomenouti.
A navíc, i ty nové boty, co sis ty osobně přál, ti i nadále
zůstanou,“ uvedla světelná postava.

Melichar však požádal o něco jiného: „Rád bych teď
viděl svou ženu.“

„Nuže, ať je tedy po tvém.“

Země se znenadání rozestoupila a zjevilo se peklo. A v
němMelichar zakrátko spatřil svou ženu, kterak stoupá
po jakýchsi váhách a ty s ní ihned zase klesají dolů. Poté
se země opět zacelila.

„Ještě stále prahneš po svojí ženě?“ ptala se světelná
postava.

„Ano,“ přiznal svorně Melichar. „Ovšem stojím o ni jako
o hodnou a ryze lidskou bytost. Já sám si jinak přeji,
abych žil bohabojně, dostal se do Nebe a měl pravidelný
přísun ryb.“

„Jsi rozumný, Melichare, a toho si já velice cením,“
vyřkla světelná postava.

Jak vše tedy nakonec dopadlo? Dlouhý polibek a
obejmutí po pěti letech intenzivního pekla a náprav, jež
prodělala žena jménem Svatava, jakožto dvě přešťastné
tváře na vše podaly odpověď, načež ta třetí se jim z
vodní hladiny dál snažila přát.

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

https://eldar.cz/tompatrick/
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Výlet do Muzea Českého ráje v Turnově
Dne 10. 2. 2023 jsme vyrazili do Turnova doMuzea
Českého ráje. Nejprve jsme udělali malou zastávku v
Liberci ve firmě Benteler Maschinenbau CZ, kam jsme
odvezli madla, která opracovávala sociální firma.

Po té jsme zhruba půl
hodiny jezdili centrem
Turnova a hledali volné
parkovací místo. Pokud
jste si mysleli, že Mladá
Boleslav je vůči parkování
nejhoršímměstem v ČR,
tak věřte, že Turnov je na
tom zaručeně hůře.

Myslím, že každý si z různých
expozic našel to své. VMuzeu
můžete vidět např. velkou
expozici mineralogie, ve
sklepních prostorách je k
vidění klenotnice, dále
expozice o místní historii,

horolezectví, v Kamenářském domě je ke shlédnutí
výstava: V noci z pátku na pondělí, dále betlémMichala
Bělohlávka a spousta jiného.

Navštívili jsme i obchůdek s drahými kameny, kde bylo
možné koupit šperky z minerálů, nebo korálků.

První návštěva Olympia bowlingu
Dne 14. 2. 2023 jsme vyrazili na první bowling. Vybrali
jsme bowling Olympia u Kauflandu, kde jsmeměli
zamluvené dvě dráhy. Sešli jsme se před 15:00 v počtu
9-ti hráčů. Dle pravidel bowlingu jsme si vyměnili boty,
abychom nepoškodili dráhy. Botky, které byly
dezinfikované, měly větší číslování (takže pokudmá
někdo 36,5, rozhodně mu stačí 36 ). Rozdělili jsme
se do dvou týmů. Jména hráčů obsluha zadala do
systémů, který nás před hrou na monitoru vyvolával. Po
té nám obsluha přinesla pití a začali jsme hrát. Ze
začátku bylo potřeba se rozehrát - přijít na správnou
taktiku koulení, na vyhovující váhu koule, úchopu...
Nejlepším hráčem byl
Jarda, ale postupně
jsme se všichni
zlepšovali. Po hodince
hraní jsme spokojení
odešli. Shodli jsme se,
že nás všechny bowling
moc bavil a za měsíc
půjdeme znovu.

Adresa:

Olympia Bowling Mladá Boleslav

Krátká 905

293 01Mladá Boleslav

Zdroj fotografií: www.muzeum-turnov.cz

Článek pro Vás připravila Jana Trojanová Článek pro Vás připravila Jana Trojanová
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Bozkovské dolomitové jeskyně
Dne 24. 2. 2023 jsme
společně s CSR Nový
park vyrazili na výlet,
na který jsem se hodně
těšila - do Bozkovských
dolomitových jeskyní.

Cesta proběhla bez
komplikací a trvala
nám zhruba necelou hodinku. Okolí Bozkova halila
mlha, byli jsme mezi prvními návštěvníky. Prohlídka
začala v 9:50 s paní průvodkyní, která byla velice
příjemná a o jeskyních nám řekla spoustu informací. Ač
nás čekala teplota zhruba 8° C, téměř 100% vlhkost a
245 schodů, na asi 400 m okruhu to nebylo znát. A proč
jsou tyto jeskyně tak jedinečné? Tak např. jako jediné v
ČR je Půlnoční jeskyně osvětlená UV světlem, jeskyně
Jezerní dóm je spolu s ostatními zatopenými prostory
největším podzemním jezerem u nás (a že je to krása).

Dále v prostorách můžete shlédnout spoustu útvarů:
sintrovou záclonku Sloní uši, stalagmity Palec a
ukazovák, sintrový blok Prušácká přilba, stalaktity
Bozkovské varhany aj. Také jsme viděli tři (já tedy jen
dva) zimující netopýry. Při cestě zpět nás udolalo
stoupání do kopce k parkovišti, ale to už jsmemohli
odpočívat v autě směrem na Železný Brod, Malou
skálu, Turnov a Boleslav. Co napsat dále? Výlet byl
povedený. Těším se zase na příště.

Zdroj informací:
https://www.caves.cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne

Článek pro Vás připravila Jana Trojanová
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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: 27. 2. 2023

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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