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Bludišťák 

 

 

 

Ve zkratce 
Čtvrt roku od prvního vydání časopisu Bludišťák uteklo jako voda a máme tu další, 

červencové číslo.  

S příchodem jara a oteplováním se, jsme začali čím dál více pobývat venku, ať už na 

terase v Bludišti či chodit na procházky. Všichni načerpáváme potřebnou energii z teplých, 

slunných dní. 

Toto období je vždy ve znamení plánování rekondičního pobytu, který jsme se letos 

rozhodli uskutečnit v měsíci květnu. Heslem „Sportem ku zdraví“ jsme se řídili při návštěvě 

sportovního dne – „Olympiády“ v Třemošnici. Někteří z nás se také mohli podívat na svět 

z koňského hřbetu, neboť se zúčastnili hipoterapie (terapie s koňmi) v nedalekých Počátkách. 

Velkou změnou, která se v Bludišti stala, byl odchod do jiného zaměstnání jedné 

báječné pracovnice. 

Toto číslo vychází na začátku července. Chceme tedy všem popřát krásné a pohodové 

prázdniny. 

A mnohem více o Bludišti se dozvíte, pokud si časopis vezmete a v klidu si ho 

přečtete.  

    Zdraví redakce Bludišťáka 



 

Odchod vedoucí střediska Mgr. Markéty Krejčíkové 
 

Velkou změnou, která se v Bludišti udála, byl odchod vedoucí střediska Chotěboř. 

Markéta Krejčíková působila ve stacionáři od jeho začátku, tedy od roku 2004. 

Markétě děkujeme za to, jaká byla skvělá vedoucí, za všechno, co za celou dobu svého 

působení pro středisko udělala. Děkujeme také za její lidský přístup, zaujetí pro práci a 

optimistickou povahu. 

Zároveň jí chceme popřát, aby se jí v novém zaměstnání dařilo a byla spokojená. 

 

Děkujeme za všechno  

 

 

Nová vedoucí střediska 
Po odchodu Markéty Krejčíkové nastoupila od června nová vedoucí střediska 

Chotěboř, Mgr. Dagmar Ondráčková.  

Rádi bychom, aby byla na tomto místě spokojená, práce ji bavila a přinášela ji radost. 

A hlavně, aby byla spokojená s prací svých podřízených   

 

 

 

Jak Soňa dělala rozhovor se svým klientem z osobní asistence… 
  

 Tento klient využívá služeb osobní asistence Fokusu Vysočina, střediska Chotěboř od 

května 2009. Osobní asistentka Soňa za ním dochází od listopadu 2012 každý pracovní den na 

dvě hodiny. 

 Klient v důsledku úrazu, který se mu stal v září 2001, trpí kvadruplegií (tzn. ochrnutí 

všech čtyř končetin). 

  
 

 

Jak si přišel na osobní asistenci ve Fokusu? 
Hledal jsem osobní asistenci, jelikož Benediktus končil s osobní asistencí pro tělesně 

postižené. Mojí mamce někdo poradil, ať se obrátíme na Fokus. 

 

Měl si nějaké zkušenosti také s nějakou jinou organizací? 
Nejdříve jsem asi 1 rok využíval službu Charity. Potom jsem přešel k Benediktusu. 

Tam jsem byl asi nejdelší dobu. 

Zkušenosti z osobní asistence u Charity i Benediktusu byly dobré, pouze se příliš často 

asistenti střídali (Benediktus využíval dotace z Úřadu práce). 

 

Když se řekne „osobní asistence“, tak jaký má pro tebe význam? 
Znamená to pro mě kontakt s jinými lidmi, informace z okolního světa, možnost 

nezávazné konverzace a především mi asistenti pomáhají udržovat můj fyzický stav. Má to 

pro mě psychický i fyzický význam. 

 

Co je pro tebe při osobní asistenci nejdůležitější? 
Udržení psychické i fyzické kondice. 

 



Kdyby si měl popsat tvůj všední den v rámci osobní asistence, jak probíhá…? 
Soňa mě přesune na cvičební stůl, dvakrát týdně pomáhá Soňa rodičům mě celého 

umýt. Poté většinou začínáme cvičit různé protahovací cviky (fyzické protahování dle CD 

z PARAPLETE, míčkování obličeje i těla). 

Pomáhá mi také s dalšími všedními věcmi, které potřebuji ten den udělat. 

 

Bylo by něco, co by si chtěl na osobní asistenci změnit? 
Nic mě nenapadá. Jsem spokojený s nynějším průběhem osobní asistence. 

 

Jsou nějaká rizika nebo oblasti, kde by bylo potřeba dbát zvýšené pozornosti u 

OA? 
 Aby mě asistentka neshodila na zem z cvičebního stolu.  

 

Kdyby si měl svými slovy popsat, jaká by měla být osobní asistentka? Jaké by 

měla mít vlastnosti a jaké by naopak mít neměla, apod.?  
 Asistentka by měla být jako Soňa.  To znamená empatická, vstřícná, příjemná, měla 

by mít smysl pro humor a nesmí se bát vykonávat fyzickou práci a učenlivá. 

 

       Děkujeme za poskytnutý rozhovor 

 

 

 

Sociálně – terapeutická dílna 

 
Sociálně – terapeutická dílna funguje od 1. 4. 2014 

každé pondělí a čtvrtek od 12:00 do 15:00. 

Její služby jsou určeny pro klienty Bludiště a pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 

od 15 let. Služba je zcela zdarma. 

V současnosti do sociálně - terapeutické dílny 

docházejí 4 klienti z Bludiště. Vyrábějí sezónní výrobky 

na prodej na trzích, pletou z papíru, vyrábějí drobné 

výrobky z keramiky a mnoho dalšího.  

Součástí sociálně – terapeutické dílny je i nácvik jednotlivých profesí (zahradník, 

uklízeč, atd.). 

V rámci sociálně – terapeutické dílny se uskutečňují také jednorázové brigády dle 

sezóny a příležitostí. Tyto brigády jsou pro klienty motivací k práci na volném trhu. 

  

Ukázky výrobků ze sociálně – terapeutické dílny 

                                                                               

                      

 

 

 

 

 

 

 



Rekondiční pobyt 
 

Rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu od 5. do 8. 5. 2014.  

V den odjezdu jsme se všichni sešli v 10 hodin na vlakovém nádraží v Chotěboři. Vlak 

do Žďárce u Skutče nám jen o půl 11. Poté jsme autobusem jeli do Skutče, kde jsme si došli 

také na oběd a následně jsme měli asi půlhodinový rozchod po náměstí. Někteří využili 

rozchodu a zašli si pro zmrzlinu, jiní navštívili místní obchody nebo jsme se jen tak vyhřívali 

na lavičkách na sluníčku. 

Ze Skutče jsme jeli autobusem již do cíle našeho 

pobytu, do Zderaze. 

Po příjezdu do této vesničky okolo druhé hodiny 

jsme se vydali asi půl kilometru dlouhou cestou k našemu 

hotelu, který se jmenoval hotel Renospond.  

 Následně jsme se ubytovali, vybalili si věci, 

odpočinuli si a vydali jsme se na krátkou procházku po 

okolí. Byli jsme se podívat na skalní obydlí, ve kterých lidé 

v dávných dobách bydleli. 

 

 Po návratu jsme si krátce odpočinuli, navečeřeli se 

(večeře byla každý den v šest hodin) a poté měli 

osobní volno. 

Druhý den 

ráno jsme se 

nasnídali. Snídaně 

byla formou 

švédských stolů. 

Na výběr bylo 

pečivo, sýry, 

salámy. Cílem pro tento den byl zámek Nové Hrady se 

zastávkou na oběd na chatě Polanka. Cesty k cíly vedly dvě.  Rozdělili jsme se na dvě 

skupiny, přičemž první skupina se vydala na více než desetikilometrovou túru. Cesta vedla 

lesem. Šli jsme místy, kde v dávných dobách chodíval i loupežník Vavřinec Toulovec (celá 

oblast se jmenuje Toulovcovy maštale). V lese jsme museli překonávat i řeku, která tudy vede 

a přes kterou ovšem chyběly lávky a museli jsme se na druhou stranu dostat buď po 

kamenech, nebo někteří si sundali boty a řeku přešli bosí.  

Druhá část naší výpravy hrála na hotelu nejrůznější hry a čekala do 11 hodin, kdy pro 

nás přijela Iva z osobní asistence a odvezla nás na chatu Polanku na oběd. Jen co jsme 

dorazili, tak za nedlouho už jsme viděli první část výpravy.  Kupodivu na nich ani nebyla 

znát únava a bolavé nohy.      

  Po načerpání sil na Polance jsme se vydali 

pěšky (tentokrát už všichni) k asi kilometr vzdálenému 

zámku Nové Hrady. Naše vedoucí, Olí (která z tohoto kraje 

pochází ) nám řekla, že zámek je hezčí zvenku než 

zevnitř. Dali jsme tedy na její slova a prohlédli jsme si ho 

jenom zvenku. Byl opravdu nádherný. U zámku bylo také 

bludiště z živého plotu. Všichni jsme se do něj vrhli. 

Záchytnými body byla vyvýšená místa, odkud jsme viděli 

na celé bludiště a mohli si tedy promyslet trasu ven. Někteří našli cestu ven ihned, ostatním to 

trvalo déle. Důležité je, že tam nikdo nezůstal.  



U zámku byla také obora s jeleny a daňky. Bohužel 

z časových důvodů jsme se k této oboře nestihli podívat 

všichni, ale pouze vozíčkáři, kteří jeli zpátky autem s Ivou a 

Soňou z osobní asistence. My ostatní jsme se vydali 

autobusem zpět do Zderaze. 

Třetí den nám počasí příliš nepřálo. Přesto jsme se 

vydali pěšky do Proseče (na cestu nám naštěstí ještě 

nepršelo). Ve městě jsme navštívili muzeum dýmek. 

Poté jsme šli na oběd do restaurace. To už ale silně 

pršelo a tak následného výletu do záchranné stanice Pasíčka se 

zúčastnili jen někteří. Ostatní jeli 

autobusem zpět do hotelu, kde 

hráli společenské hry. Nás, co 

počasí neodradilo, jsme se 

vybavili deštníky, pláštěnkami, 

nakoupili jsme jablka a mrkve 

pro zvířátka a vyrazili jsme na tříkilometrovou cestu. Počasí se 

cestou umoudřilo a přestalo nám pršet. V záchranné stanici 

jsme viděli různé druhy dravců, dále lišky, pštrosa, páva, vydry, kuny, prasata, fretky, veverky 

a mnoho dalších zvířat. Mohli jsme si dokonce pohladit malé liščátko. Návštěva záchranné 

stanice se nám moc líbila. 

Návštěvou záchranné stanice však program posledního dne pro některé ještě neskončil. 

Na večer byla v plánu taneční zábava v nedaleké vesnici Prosetín. Hrála tam kapela, ve které 

zpívá maminka naší vedoucí Olinky. Ti, co se zúčastnili, byli plní dojmů a ještě dlouho na ni 

vzpomínali. 

Poslední den ráno jsme se nasnídali, dostali jsme diplomy za účast na rekondičním 

pobytu a vydali se zpět k našim domovům. 

Z rekondičního pobytu máme všichni plno krásných zážitků, poznali jsme nová místa 

a ochutnali nová jídla.                                       

 Simona Čermáková, Jiří Med 

 

SPORTOVNÍ DEN V TŘEMOŠNICI 

28.5. 2014 jme se opět zúčastnili sportovních her v 

Třemošnici. Každým rokem se při této akci schází celá řada 

znevýhodněných sportovců z nejrůznějších společných 

domovů, stacionářů a dalších zařízení 

nejen z kraje Vysočina. Na místním 

hřišti si připravili pořadatelé z 

domova sociálních služeb ve 

Slatiňanech pět druhů stanovišť s 

přizpůsobenými sporty.  

Své úsilí, snahu a výkony jsme 

mohli předvést např. při HŘE NA POPELKU, kde se během časového 

limitu třídili míčky, shodné barvy. Následovalo skládání PUZZLE s 

kreslenými postavičkami z večerníčku Křemílka a Vochomůrky. Svojí 

koncentraci a dobrou trefu jsme si vyzkoušeli také při disciplíně 



PLECHOVKOSTŘEL - hod míčkem na dvě různě velké pyramidy z plechovek. Čtvrtým a 

posledním úkolem zde byla PĚNOVÁ ŠTAFETA.  

Zde bylo naplánováno přenést nejprve v papírové trubičce ping-pongový míček 

k připravené žíněnce, podle svých sil a možností přes ni válet sudy, nebo dokolečka objet, 

dále dát na špejli připravený polystyren, pokračovat na slalom a poté ještě v cíly vypít kofolu. 

V přilehlé budově se pak někteří z nás ještě zúčastnili turnaje v PING – PONGU.  

Na samý závěr nás čekalo ocenění v podobě diplomů, medailí a malých 

upomínkových předmětů. Pod známým pořekadlem o tom, že není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se, vyhrál nakonec úplně každý z nás. Celé 

naší skupině sportovců ze stacionáře Bludiště při 

FOKUSu Vysočina středisko Chotěboř  se akce 

myslím velice líbila a již nyní se všichni těšíme na 

další ročník.  

Rovněž patří náš velký dík naším 

doprovodům, zaměstnancům, kteří se zde postavili 

nejen do role asistentů, ale také trenérů a zároveň 

povzbuzovatelů. A v neposlední řadě patří též naše 

veliké  všem pořadatelům a organizátorům celé této 

akce. 

 

                                                                                        Svatoslava Klementová  

            

 

Hipoterapie – „Koně v Počátkách“ 

 
Dne 22. 4. 2014 jsme byli ve vesnici Počátky u koní. 

Na tuto návštěvu jsme se dlouho těšili. Vzali jsme si sebou 

tvrdé pečivo, abychom měli něco dobrého pro koně. Po 

řádném ponaučení jsme jim mohli i sami dát jídlo z ruky. 

Největší odměnou bylo svezení na koni. Moc se nám tam 

líbilo a rádi bychom se tam brzy zase podívali. 

  

                Martin Šimon 

 

 

 

Návštěva přírodní zahrady v Základní škole a Praktické škole Chotěboř 
  

 V dubnu jsme navštívili nově otevřenou přírodní zahradu v Základní škole a Praktické 

škole Chotěboř. Tato přírodní zahrada se nachází v prostorách internátní školy. Slouží jako 

živá přírodní učebna, která bude využitelná ve všech vyučovacích předmětech. Můžeme zde 

nalézt obydlí pro hmyz, ptáky, ale i koutek s kvetoucími keři nebo stavbu z vrbových proutků. 

Po příchodu se nás ujala paní učitelka a provedla nás touto zahradou. Byla zde připravena 

různá stanoviště, kde jsme si mohli vyzkoušet např. vyrobit v tvořivé dílně ptáčka 

z papírového sáčku, rozpoznávat bylinky, vyzkoušet si svůj postřeh v hodu míčkem na 

plechovky a mnoho dalších aktivit. 

 V přírodní zahradě se nám moc líbilo a jsme rádi, že jsme mohli poznat zase něco 

nového a zajímavého. 

 



Čarodějnický den 

 
Dne 30. 4. 2014 jsme v Bludišti oslavovali čarodějnice. O vzdělávacích listech jsme si 

vystříhali a vybarvili čarodějnické průkazy na řízení koštěte. Posléze jsme se všichni zapojili 

do výroby čarodějnice. Jako tělo jsme použili koště, k výrobě hlavy a těla posloužily noviny a 

nakonec jsme ji oblékli do starých látek. Nechyběl ani netopýr na rameni a papírová čepice na 

hlavě. S čarodějnicí jsme se chtěli každý vyfotit. Když byla výroba čarodějnice hotova, nastal 

čas oběda a mohli jsme začít opékat špekáčky. Udělali jsme si k nim i výborný zeleninový 

salát. 

Počasí nám vyšlo bezchybné a my jsme si náš čarodějnický den v Bludišti náramně 

užili. 

 

         Jiří Med 

 

Posezení na Geofondu 

Na 10. 6. 2014 jsme naplánovali posezení na Geofondu v Chotěboři. Posezení se 

zúčastnila i Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Šli jsme tam pěšky, někteří jeli autem 

s Ivou a Soňou z osobní asistence. Na cestu nám svítilo sluníčko a bylo teplo. Když jsme 

dorazili, šli jsme si opéct buřty. Po odpočinku jsme si šli zahrát připravené hry (např. skládání 

puzzle, kuželky, házení na plechovky, apod.). Jako odměnu jsme za každou splněnou hru 

dostali malou odměnu. Okolo půl druhé jsme se vydali na cestu do Bludiště. 

 

                              Jan Pátek 

 

Turnaj v ping – pongu 

 Ve čtvrtek 12. 6. 2014 byl uspořádaný turnaj v ping – pongu, který jsem organizačně 

zajišťoval já, Jiří Vaněk. Turnaje se zúčastnilo 10 klientů, ostatní klienti pilně fandili. Celý 

turnaj trval téměř dvě hodiny. Po obědě se uskutečnilo samotné finále, které patřilo Honzíkovi 

Pátkovi a Milanovi Báťovi. Po dlouhém souboji nakonec zvítězil Milan Baťa. Za svoji účast i 

fandění nakonec každý dostal malou odměnu.  

 

        Jiří Vaněk 

 

 

 

Z Alenčiny kuchařky  

 
 Alenka je klientka Bludiště a velmi ráda píše různé recepty. Recepty si pamatuje a píše 

je takříkajíc z hlavy. Všechny napsané recepty máme založené a postupně se budou objevovat 

v Bludišťáku. 

 Alenčin recept na křenovou omáčku:  

Do hrnce nalijeme mléko, smetanu, přidáme zakysanou smetanu, přidáme mouku, trochu 

osolíme a přivedeme do varu. Mouku provaříme, vypneme a nakonec přidáme nastrouhaný 

křen. Určitě ho tam přidávejte až po uvaření omáčky. Omáčku dosolíme, přidáme citronovou 

šťávu nebo ocet a můžeme i trochu osladit. Podáváme s houskovým knedlíkem a můžeme si 

k tomu přidat i maso uzené nebo hovězí. 



Co plánujeme…? 

 
 26. 7. 2014 se uskuteční běžecký závod „BOROVSKÁ DESÍTKA 2014“. Zúčastnit 

se může kdokoliv a zároveň tím ještě přispěje z každého startovného 20,- Fokusu 

Vysočina, středisku Chotěboř. Výtěžek bychom použili na úpravu interiéru v Bludišti 

– výmalba, nový nábytek, tapety na dveře, dekorace a další 

 
 během letních prázdnin plánujeme uskutečnit nejméně tři jednodenní výlety. Jeden 

výlet už si klienti zvolili a to návštěvu zoologické zahrady 

 

 v létě začneme pilně nacvičovat na „Star Dance trochu jinak“ v rámci Týdnů pro 

duševní zdraví a budeme připravovat další bohatý program 

 

 na říjen máme naplánovaný výlet do Národního divadla v Praze na hru Sluha dvou 

pánů 

 

 na další číslo Bludišťáka se můžete těšit v září 

 

 

 

 

 
        

      

 


