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  První číslo v roce 2019 

 
 

 
Týdny pro duševní zdraví 2018 v Chotěboři – beseda s panem Jančaříkem  

 

 
 

V úvodu bychom rádi poděkovali firmě Plam s.r.o. v Chotěboři, která nám 
časopis tiskne formou sponzorského daru. Moc si toho vážíme a děkujeme! 

     
I v roce 2019 bude opět vycházet časopis Bludišťák, tak jako předešlých pět let. 
V novém roce však dojde ke změně ve vydávání časopisu a to tak, že bude vycházet 
třikrát do roka (tzn. v únoru, červnu a říjnu). Věříme, že to nijak neovlivní kvalitu našeho 
časopisu, ale právě naopak, budete dostávat všechny důležité informace z Bludiště. 
V tomto čísle Bludišťáku Vás budeme informovat o pořádaných akcích za poslední 
čtvrtletí roku 2018 (např. o besedě s p. Jančaříkem), které se v Bludišti udály, nebo 
kterých jsme se zúčastnili. 
 
VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME DO NOVÉHO ROKU 2019 HODNĚ ZDRAVÍ, 

ŠTĚSTÍ, LÁSKY A PRACOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ. 
   

  PRACOVNICE BLUDIŠTĚ  
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Září - Pranostiky na září 
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní 
zimu. 
 
Léto nás již dávno opustilo a i tak nás čekal letos krásný 
slunečný a teplý podzim, který byl v denním stacionáři velmi 

pestrý. Jako každý rok jsme se i letos na podzim připojili 
k celorepublikové akci „Týdny pro duševní zdraví“ (TDZ). Týdny pro duševní zdraví 
jsme zahájili křtem sbírky, dále následovala přednáška s p. Jančaříkem, kino a tyto 
dny nám končili výletem do Prahy. 
 
Básnická sbírka Svatoslavy Klementové 

Letos jsme TDZ zahájili ve čtvrtek 13. září 
autorským čtením básní Svatoslavy 
Klementové. Při této slavnostní příležitosti 
proběhl i křest Svátiny první sbírky básní - 
Moje různostranná cesta životem, kterého se 
ujal starosta Chotěboře pan Tomáš Škaryd, 
ředitelka FOKUSu Vysočina, z. ú. Anna 
Šimonová a básnířka Nina Karen. 
 
 

Beseda s Michalem Jančaříkem 
18. září byl krásný slunečný den. Všichni jsme byli velkého očekávání a těšili jsme se 
na pana Jančaříka. Beseda začala v 18 h a konala se v ZUŠ v Chotěboři. V sále čekalo 
již mnoho lidí a všichni byli napnuti, jak vypadá opravdický Jančařík, kterého známe 
jen z televizní obrazovky. Do místnosti vjel na svém vozíku a s úsměvem. Po úvodu 
vedoucí střediska Chotěboř paní Klepetkové se hned představil a začal povídat o svém 
životě. Nejprve vyprávěl, jaké to bylo před nemocí a postupně se dostal až ke dnu, kdy 
mu nemoc otočila úplně celý život. Vyprávěl, jak to bylo těžké, ale bylo vidět, že to 
nevzdal a stále nevzdává.  Vrátil se před 
obrazovky zatím jen v pondělí, protože 
rehabilitace, které navštěvuje, mu to zatím více 
nepovolí. Na konci jsme si mohli koupit knihy  
o cyklovýletech, které natočil s televizí. A kdo 
chtěl, tak se mohl s panem Jančaříkem i vyfotit. 
Bylo vidět, že umí povzbudit i lidi, kteří bohužel 
v životě to nemají jednoduché. 
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Říjen - Pranostiky na říjen    

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a 
dlouhá zima. 
 
V říjnu jsme pokračovali ve dnech TDZ, promítáním 
filmu „Rande na slepo“. Do kina jsme šli společně se 
studenty SOU technické a OA Chotěboř, kteří nás pravidelně podporují, za což bychom 
jim chtěli poděkovat.  
Tento film byl velmi zajímavý a myslím, že jsme se vcítili do chlapce, o kterém byl film. 
Mohli jsme tak pocítit, jak to vypadá, když je člověk slepý a tudíž život je velmi obtížný. 
On to však nevzdal a docílil svého cíle. Určitě bych každému doporučila tento film 
shlédnout. 
 
Výlet do Prahy na Letiště Václava Havla 
Týdny pro duševní zdraví jsme ukončili výletem, o kterém více napsala naše klientka 
Svatoslava Klementová, obrázky namalovali naši klienti z DS.  
 

                                       
 
Exkurze na letiště v Praze 
Osmnáctý den v měsíci říjnu jsme na ojedinělou exkurzi na letiště Václava Havla, 
autobusem vyjeli, abychom tu vše co je jen trochu možné, ale i to co je běžným 
cestujícím třeba utajené, viděli. 
Naší prohlídku jsme započali v budově terminálu tři, zde jsme se pár základních 
informací dozvěděli, prohlédli si zde též celkový model letištních prostor, prošli jsme 
nezbytnou kontrolou a následně jsme na letištní plochu vyrazili, aby nás zdejším 
autobusem určeným pouze pro tyto účely povozili a vše nám ukázali. 
Podívali jsme se např. na celkové zázemí, dále co vše je nutné udělati než letadla 
nejen do výšin nebeských, doplňování paliva, klimatizace, doplňování potravin, 
nakládání nejrůznějších i různě těžkých věcí, ale i celková navigace malými žluto - 
oranžovými automobily při cestě vzletu i při přistání se prováděti musí. 
Shlédli jsme tu i záchranou požární stanici, která je schopná se svým celkovým 
špičkovým, speciálním vybavením s termokamerou a se světle zeleným autem 
zachránit do osmi minut letadla hořící.  
Dále jsme zde i auta na odmrazování - tzv. Bílé labutě, odmrazovací stání a rovněž 
nádrže k tomuto účelu určené, aby letadla byla i při nízkých teplotách plně chráněná 
byla a v nebesích zajišťovat bezproblémovou dopravu mohla.  

https://pocestach.cz/dlouhodoba-predpoved-pocasi-zari/
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Zcela výjimečná možnost se nám zde naskytla při pohledu do výšin, kde v jednu chvíli 
přistávalo právě na letištní dráhu největší letadlo EMIRÁTES. Úžasem jsme oněměli  
a to proto, že mnozí z nás ještě větší kolos v životě neviděli.  
Paní průvodkyně na nás velice moc hodná a vstřícná byla, vše nám dopodrobna řekla 
a vysvětlila. Dozvěděli jsme se tu spousta zajímavostí i ještě mnohem a mnohem více 
líbilo se zde asi bezpochyby nám všem a já osobně musím říci, že se mi touto akcí 
splnilo mé obrovské přání, touha a vůbec můj celoživotní sen to proto, že jsem 
neskutečný milovník a obdivovatel letadel. 
Moc děkujeme všem zaměstnancům stacionáře a Fokusu Vysočina, kteří se podíleli 
na zajištění této akce, protože takovéto úžasné zážitky se nestávají každý den a tak 
jsme za ně neuvěřitelně šťastni jen. 
                                                                  Sváťa Klementová 
 
 
Setkáním s panem Novotným  
V roce 2018 jsme se rozhodli, že budeme pořádat besedy pro rodiče našich klientů.  
O prvním setkání jsme Vás již informovali v minulém čísle. Podruhé se setkání konalo 
1. prosince 2018 a měli jsme opět možnost setkat s psychologem panem Novotným. 
Tentokrát se nás sešlo více, jak rodičů, tak pracovníků a byla to opět zajímavá beseda. 
Každý ze zúčastněných se mohl zeptat na svoji nepříznivou situaci doma a pan 
Novotný hledal cestu, jak by pomohl jí vyřešit. Myslím, že jsme se opět něčemu naučili. 
 
Listopad  
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
 
 
Co všechno jsme podnikli v prosinci: 
30. 11. - Jarmark v Lučici 
2. 12. - rozsvícení vánočního stromu Chotěboř 
4. 12. - koncert v kostele sv. Jakuba Chotěboř 
13. 12. - výlet do Betléma Hlinsko v Čechách 
20. 12. - besídka pro rodiče a klienty FOKUSU Vysočina 
 
Sváteční prosincový čas 
Adventní čas svými aktivitami pro nás nabitý byl a všechny nás jimi velice moc potěšil 
a naše blažené těšení na Štědrý den a příchod Ježíška, naprosto spolehlivě ukrátil. 
4.12.                                                       
Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba většího nádherný byl, zazněli zde nejen vánoční 
písně i koledy od známých interpretů, ale také  výrobky se prodávali, svařák, a námi 
vyrobené cukroví se podávalo a tak to každého z příchozích na adventní a vánoční 
dobu dobře i svátečně naladilo. Rovněž varhany se díky p. Martinovi Hockemu 
rozezněli, a housličky je skvostně doplnily. Závěrem jsem se i já z vozíku za pomoci 
postavila, čímž jsem možná i mnohé zde přítomné překvapila.  
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5.12. 
Druhý den jsme připomínku čerta, anděla a Mikuláše ve stacionáři měli, sešli jsme se 
tu skoro úplně všichni i ze Sociálně terapeutické dílny nás navštívili. 
V rámci programu jsme tematický kvíz měli, při němž jsme si své znalosti z oblasti 
pohádek ověřili. Vyráběli jsme též vrkoče, dívali se na pohádku „S čerty nejsou žerty“, 
četli jsme si povídání vztahující se k tomuto dní. Na konec i Mikuláš k nám asi tajně 
přišel, protože každý z nás nadílku od něho našel. Přestože zpočátku dne to pro 
některé z nás asi velmi stresující bylo, tak nakonec se nám to všem myslím 
velice  zalíbilo.  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.12. 
Ač v prosinci již zima byla, přesto nám dobrou náladu a nadšení pro plánovaný výlet 
vlakem do Hlinska v Čechách na betlém a soubor roubených domků nezkazila. 
Několik objektů včetně interiérů je upraveno jako prohlídková expozice s průvodcem. 
Poutavé vyprávění nás do dob již dávno minulých zaneslo a svůj důkaz o mnohdy 
nelehkém a těžkém životě nám také přineslo. 
V jídelně a restauraci jsme se tu rovněž zastavili a tak jsme též i tyto potřeby naplnili. 
Výlet se uskutečnil za sněhem a slunkem pokryté krajiny proto, i náš pohled na celou 
tu krásu byl blažený a jiskřivý. 
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20.12. 
Besídka v Bludišti opět velký úspěch měla, program jsme si připravili, do společných 
nových triček jsme se nastrojili, koledy jsme si zazpívali, hostů a našich příznivců přišlo 
velmi, někteří nám zůstávají i po celá dlouhá léta věrni. 
Pozvání mezi nás přijal rovněž nový místostarosta Mgr. David Šafránek, se kterým 
jsme se též vyfotili a dokonce selfie si s ním udělali. Ježíšek na nás rovněž strašně 
moc hodný byl a osobními i společnými dárečky nás potěšil. Pohoštění také bylo a tak 
vše se vydařilo tak jak mělo. 
 

 
 
Večerní koncert Davida Deyla s dětským pěveckým sborem Motýlek při ZUŠ Chotěboř 
v kině Družba nádherný byl, děti měli své i společné vystoupení dokonale dobře 
připraveno a tak to jistě každého diváka, tak jako mne srdečně potěšilo. 
 
Vánoční přípravy a Vánoce samé u nás doma krásné byli, mnohé návštěvy nás 
potěšili, na pohádky a filmy jsme se v TV dívali, také na zahrádku jsme chodili i hejna 
ptáčků v krmítku viděli. 
Ježíšek se u nás taktéž zastavil a svými dárečky velice potěšil. Na Nový rok ohňostroj 
jsme také viděli a více jsme již ani nechtěli. 
Do Nového roku přejeme si už jen jedno jediné, 
být ve zdraví stále spolu a žít tak i nadále ve stále dobře fungující a spokojené rodině. 
                                                                   

Svatka Klementová 
 

Na závěr ještě poslední ohlédnutí na Vánoce 2018 od Svatoslavy Klementové.  
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Staročeské Vánoce 
Těšíme se, že přijdou zas 
Vánoce bílé, ten krásný čas. 
 
Moudrost pranostik, tradičních zvyků a  
nejrůznějších pověr je tu přehršel, 
proto popíši jen některé, 
aby to každý s mým vyprávěním vydržel. 
 
Na stole vánoční hvězda stojí, 
svými květy krásně voní,  
za zázrak Vánoc je tato květina 
považována již od pradávna. 
 
Životní sílu a předzvěst narození Ježíška, 
dává a obrovskou víru v nás tímto 
zachovává. 
 
Stromeček z Německa v minulosti k nám 
přišel 
a to proto, aby si i u nás v Čechách své 
místo našel. 
 
Původně nad stolem zavěšen byl  
to  proto, aby lidstvo ochránil. 
 
Ořechy, jablka a perníčky na sobě 
zavěšeny měl 
a každý při pohledu na jeho krásu se 
přímo chvěl. 
 
Dárečky vzácné a většinou ručně 
vyráběné byli 

o to více však všechny obdarované vždy 
potěšili. 
 
Jmelí se od dávných dob na lustry a dveře 
zavěšuje  
a štěstí i lásku lidí oznamuje. 
 
Lití olova do vody, také své kouzlo má 
a poté představivost i obrazotvornost  
z nově vzniklého tvaru v myslích lidí 
ponechá. 
 
Lodičky ze skořápek ořechů po vodě plují  
a budoucí životní cesty mnohokrát 
oznamují. 
 
Vánoční zvonečky tiše znějí, 
děti koledy radostně pějí. 
Děvčata dle prastarého zvyku pantoflem 
hází,  
o to, kdo půjde do roka z domu, se sází. 
 
Proto byl, je a navždy i bude kouzelný 
tento vánoční sen, 
kdy večer nejen na Štědrý den tma na celý 
kraj padne 
a pocit vzájemné soudržnosti, laskavosti 
i  porozumění u nás  vládne. 
 
Přejeme Vám všem v tomto svátečním 
čase 
štěstí, úspěch, lásku, radost i pohodu 
pro každý den v Novém roce. 

 

 Příprava švestkových povidel je v plném proudu  
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V sociálně terapeutické dílně byl podzim zejména ve znamení Týdnů pro duševní 
zdraví, exkurzí, které se uskutečnily jak individuální, tak skupinové a příprav na 
vánoční trhy (vyrábění výrobků). K mnoha uskutečněným akcím a událostem máme 
zpětné vazby od klientů, které si můžete v časopise přečíst, a články jsou doplněny 
také fotografiemi.  

V časopise se také můžete dočíst o síle pampeliškového kořene, najdete zde 
recept na kopřivový nápoj a nebude chybět postup na přípravu jarního pampeliškového 
salátu.  

Ačkoliv je teprve únor, tak všichni v dílně se již těšíme na jaro a to zejména 
z důvodu, že budeme moci začít opět chodit na naši zahradu a budeme se moct těšit 
z jarního sluníčka a trávení času na zahradě. 

 

JARNÍ OKÉNKO 
SÍLA PAMPELIŠKOVÉHO KOŘENE 

K vůni jara patří louky poseté zlatými pampeliškami, ale ještě než vykvetou, dopřejte 
si kořen.  Kořen pampelišky je jedna z nejlépe účinkujících bylinek na očistu těla. Je 
mírně hořký a chvilku to možná potrvá, než si na tu chuť zvyknete, ale pak si ho nejspíš 
oblíbíte a budete ho přidávat do salátů, nebo chroupat jen tak.  

Kořen pampelišky výrazně očišťuje játra, žlučník, pomáhá vylučovat toxiny 
z těla a působí močopudně, což přispívá i k očistě ledvin a močopudného systému. 
Pampeliška podobně jako kopřiva čistí krev, proto je vynikající bylinkou, pokud máte 
potíže s pokožkou – akné, ekzémy, nehojící se rány na kůži. Očistou těla bylinkami 
přispějete ke zlepšení vašeho zdravotního stavu, budete se cítit také méně unavení, 
zlepší se vám pleť, lépe vám porostou vlasy. 

Na sběr vyrazte nejlépe na jaře před rozkvětem nebo na podzim. Kořen je 
takový sklad všech výživných látek, které rostlina pro svůj růst potřebuje. Když rostlina 
začne kvést, jsou z kořene tyto látky posílány do květu, aby se později mohla vytvořit 
semena a rostlina se rozmnožila. Na podzim se tyto látky zase stahují zpátky do 
kořene. 

Sběr je ideální po dešti i za deště. Kořeny jdou pak lehce vyrýpnout. Ale můžete 
je sbírat i za suchého počasí. Dbejte na to, abyste je sbírali v čistém prostředí. 

Očista těla je vhodná, když máte potíže v oblasti trávicího a dýchacího systému – máte 
časté virózy na podzim nebo na jaře, trpíte průjmy, nebo naopak zácpou. Ale také při 
potížích s pohybovým aparátem – kloubní a svalové bolesti, i když se cítíte unavení, 
přetížení, máte nečistou pleť a při řadě dalších potíží. 

Očistu přizpůsobte tomu, zda užíváte nějaké léky, a postupujte po krůčcích. 
Často je lepší začít s menším dávkováním léčivé bylinky a vnímat, jak se cítíte. 

Další doporučené bylinky jsou: česnáček lékařský, plicník lékařský, popenec 
obecný, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha. 

 
KOPŘIVOVÝ NÁPOJ 

Až roztaje sníh a objeví se první kopřivy, udělejte si jednou denně nápoj – rozmixujte 
hrst mladých lístků v ½ litru vody, pak přeceďte a užívejte 10 – 14 dní. Nápoj vám dodá 
vitamíny, které po zimě potřebujete. Čistí krev a pomáhá předcházet jarní únavě. 
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JARNÍ PAMPELIŠKOVÝ SALÁT 
Saláty z planých bylinek přirozeně podporují zažívání  
a zlepšují činnost metabolismu. Mají také výraznější chuť než 
třeba hlávkový salát. Do salátu přidávejte lžíci kvalitního 
rostlinného oleje – dýňového, mandlového, konopného, nebo 
slunečnicového. Připravte si jarní saláty, pijte dostatek čisté 
vody a zanedlouho se budete cítit jako znovuzrození. 
Nasbírejte si větší hrst pampeliškových listů, stonků  
a květů, přidejte hrst předem namočených slunečnicových 
semínek a ochuťte bylinkovým octem a olejem. 

 

  

AKCE V RÁMCI TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
Dne 18. 9. 2018 se uskutečnila v rámci Týdnů pro duševní zdraví přednáška pana 
Jančaříka. 

„ Setkání s panem Jančaříkem bylo velmi zajímavé, hlavně pro nás s postižením, že  
i člověk po těžké operaci, který skončil na vozíku, žije skoro plnohodnotný život. Jeho 
životní příběh je pro nás inspirující a moc se nám přednáška líbila. DĚKUJEME. 

Dne 2. 10. 2018 jsme šli v rámci Týdnů pro duševní zdraví do kina. 

„Tento den jsme navštívili kino. Byli jsme na filmu Rande naslepo. Film se mi moc  
a moc líbil. Byl o nevidomém chlapci, který si splnil sen – pracoval v hotelu. Myslím si, 
že nevidomí lidé to mají asi ještě těžší, než třeba lidé na vozíku, protože nevidí, ale  
i tak se s tím dá žít, protože jsou různé pomůcky. Moc je ale obdivuji.  
           M. N. 

EXKURZE V ORGANIZACI BENEDIKTUS 
Dne 3. 10. 2018 jsme měli naplánovaný výlet do Benediktusu, na Modletín. Do 
Modletína jsme jeli služebním autem. Přivezli jsme jim malou drobnost od nás z dílny. 
V Modletíně jsme viděli, jak dělali jablečný mošt, jak připravovali oběd a viděli jsme  
i kde klienti spí, kde perou prádlo. Se všemi jsme si povídali. Výlet se nám moc líbil  
a těšíme se na další.  

M. Š. 
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                       Exkurze se nám všem moc líbila, dozvěděli  
a vyzkoušeli jsme si mnoho nového  
a těšíme se na další spolupráci. 

MOŠTOVÁNÍ VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
Dne 9. 10. 2018 jsme měli 
naplánovanou exkurzi na 
moštování do Světlé nad 
Sázavou. Zapojili jsme se  
a sbírali jablka, dávali je do 
lisu a pak se mošt plnil do 
lahví. Mohli jsme si vyrobit  
i nějaké výrobky – ježka, 
lapač snů. Taky jsem si 
vyrobil ježka a lapač snů  
a obojí jsem si vzal domů. 
Výlet se mi moc líbil. M.Š. 

Poseděli jsme si v krásném prostředí  
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INDIVIDUÁLNÍ EXKURZE KLIENTŮ 
Dne 22. října 2018 proběhla individuální exkurze, konkrétně u koní v Počátkách. Paní 
Benešová provedla klienta a pracovnici dílny po farmě 

a následně jsme měli možnost se zúčastnit 
výcvikového ježdění v kryté hale. Měli jsme také 
možnost koně vyčistit, čehož jsme nevyužili . 

24. 10. 2018 proběhla další individuální exkurze, 
tentokrát v květinářství v Chotěboři. Opět byl klient 
s pracovnicí proveden po pracovišti, zaměstnankyně 
květinářství nám vysvětlila vše ohledně prodeje  
a zakázek (věnce na Vánoce a další). Klient měl 
možnost si vyzkoušet vyrobit dušičkový věneček.  

 

 

O dva 
týdny 

šla na 
toto pracoviště i další klientka sociálně terapeutické 
dílny, která měla možnost si uvázat květinu. 

 Nejdřív nám byl ukázán krám a co jak funguje. Pak 
jsem drátkovala gerbery a vyzkoušela jsem si uvázat 
kytku. Taky jsem si připomněla Vánoce, letošní 
Vánoce frčí tyrkysová a růžová barva, rozdělovala 
jsem ozdoby na prodej. Moc se nám tam s Janičkou 
líbilo. 

 

       M. N. 

 

 

Jak jsem byla na exkurzi v květince… 
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EXKURZE NA LETIŠTI V PRAZE 
Dne 18. 10. 2018 jsme se vydali 
na letiště do Prahy. Na letišti se mi 
líbilo. Letadla byla umytá, ale 
velká. V autobuse byla velká 
legrace. Viděli jsme dvě letadla a 
jedno akorát odlétalo a bylo bez 
oken, protože převáželo 
zavazadla. Viděli jsme i garáže 
s hasičskými auty. 

P. L.        

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE 
4. 12. 2018 

Na koncertu se mi moc líbilo. Byla tam ochutnávka cukroví a byl tam také svařák. 
Zpívali jsme vánoční písničky a v kostele bylo hodně lidí. Prodávali se tam také 
výrobky z dílny. 

          J. P. 

Dne 4. 12. 2018 jsme zpívali v kostele. Několik týdnů jsme trénovali koledy a také jsme 
pekli cukroví. Kdo chtěl, tak si mohl koupit výrobky z dílny a ze stacionáře. V kostele 
bylo hodně lidí. Těšíme se na Ježíška. 

          M. Š. 

 

 

MIKULÁŠSKÝ DEN V DENNÍM STACIONÁŘI 
5. 12. 2018 

Mikulášský den ve stacionáři se mi moc líbil. Všichni jsme se sešli, uvařili jsme se 
vánoční, nealkoholický punč, který byl moc dobrý. Dostali jsme také drobné dárečky, 
sušenky, ovoce, ale byla tam také brambora a uhlí. Po nadílce jsme se šli dívat na 
pohádku Láska rohatá. 

          P. L. 

Ve středu jsme šli do stacionáře, protože byla mikulášská nadílka. Dali jsme si 
nealkoholický punč a cukroví. Popovídali jsme si, vyráběli jsme vrkoče – dávali jsme 
na špejle mašle, slupky, rozinky, sušené ovoce, křížaly a vše jsme zapichovali do 
květináče.  

          J. P. 

 



13 
 

NÁVŠTĚVA KAVÁRNY SLUNÍČKO 
Dne 12. 12. 2018 jsme se 
odpoledne vydali společně do 
kavárny Sluníčko v Chotěboři. 
Návštěvu v kavárně vnímáme 
jako společnou tradici, kdy do 
ní chodíme před začátkem 
prázdnin a před Vánoci. Každý 
si dal, na co měl chuť a všichni 
jsme si to moc užili a to klienti 
ještě nevěděli, co je čeká…  

PO KAVÁRNĚ JSME SI ŠLI 
ROZBALIT DÁREČKY POD STROMEČKEM 

 
CO TO TAM JE?  

 

RADOST 
Z MORČAT BYLA VELIKÁ 
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EXKURZE DO HLINSKA 
13. 12. 2018 

Ve čtvrtek jsme jeli vlakem do Hlinska. Jeli jsme na exkurzi do roubených chaloupek, 
do betléma. Bylo to tam pěkné, přímo v betlému jsme se zastavili v cukrárně, kde 
jsme si mohli dát zákusky, já jsem si dal štrůdl, makovec a ovocný čaj. 

          J. P. 

Na konci prosince, 20. 12. 2018 se uskutečnila v Bludišti besídka, která byla pro 
klienty, rodinné příslušníky a přátele FOKUSu. Besídkou se zakončil náš rok 2018  

a jsme v očekávání, co přinese nový rok 2019. 

 Hodně pohody, jarního sluníčka a pozitivní energie přejí pracovnice sociálně 
terapeutické dílny Bludiště. 

 

                       
    

Rok 2018 skončil a nastupuje nový rok 2019. Co to pro nás 
- osobní asistentky znamená? 
 
I v novém roce budeme nadále poskytovat asistenci našim 
stávajícím i novým klientům. Naše služby jsou určeny pro 
osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným handicapem 

a pro seniory v Chotěboři a okolí do 20 km. Cílem a smyslem naší služby je poskytovat 
osobní asistenci v přirozeném prostředí klienta, tedy přímo v jeho bydlišti. Pomáháme 
našim klientům s úkony osobní péče, při zajištění chodu domácnosti (drobné úklidy, 
praní prádla, drobné nákupy), při doprovázení a dopravě do denních zařízení, jako je 
škola, denní stacionář nebo na úřady, poštu, apod.  
Během roku 2019 nás také čeká povinné vzdělávání v podobě kurzů a stáží. Každý 
pracovník v sociálních službách je dle zákona o sociálních službách povinný se 
vzdělávat a to minimálně 24 hodin za rok.  Toto vzdělávání se vybírá podle cílové 
skupiny klientů, tak abychom byly schopné dobře a kvalitně poskytovat sociální službu 
osobní asistence. Letos jsme hlavně prohlubovaly své vědomosti a dovednosti 
v bazální stimulaci. Je to koncept podpory těžce nemocných a postižených, 
nacházejících se v situaci, kdy je jejich schopnost komunikace, pohybu nebo vnímání 
výrazně změněna. Základem konceptu jsou činnosti vedoucí ke zlepšení vnímání  
a pohybu, navázání kontaktu s klientem a rozvinout schopnost komunikace na úrovni 
i jiné než je verbální. Bazální stimulace je formou celistvé, tělu známé komunikace pro 
lidi se zásadním omezením, která pomáhá našim klientům ke zlepšení vnímání a 

Dělejte náhodné skutky, neočekávejte za to nic nazpět a věřte tomu, 
že se vám to někdy vrátí. 

Princezna Diana 
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pohybu. Je vždy orientovaná na ze základu vycházející, vlastní a primární potřeby 
vedených jedinců v rozdílné, obtížné životní situaci. Bazální stimulace klade také velký 
význam na dotek a u našich současných klientů je převážně uplatňována při 
technikách polohování, procvičování, masážích a pomoci při pohybu. 
Přály bychom si, abychom mohly v naší práci - osobní asistence -  i nadále co nejlépe 
pokračovat a přejeme všem našim stávajícím a budoucím klientům i rodinným 
příslušníkům, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019. 
 
                                              Za osobní asistenci Ivana Pleskačová, Soňa Chalupová 
 
 
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE pro stávající a nové klienty Komunitního týmu FOKUS 
Vysočiny, z.ú., střediska Chotěboř:  

Komunitní tým se stěhuje na novou adresu – Na Valech 290, 583 03 Chotěboř, kde 
bude společně se Sociálně terapeutickou dílnou a s Dobrovolnickým centrem. 
 

 
 
 
Komunitní tým Fokus Vysočina očima Peer konzultanta 
 
 Termín peer konzultant je z angličtiny. Pro přiblížení slova „peer“ můžeme použít 
průvodce, poradce, důvěrník. Jedná se o člověka, který má stejné nebo podobné 
zkušenosti s nemocí. Na svém příkladu ukazuje lidem, že zotavení je možné i přes 
útrapy s ní spojené. 
 Před necelými dvěma roky jsem byla oslovena s nabídkou tuto profesi vykonávat. 
Brala jsem to jako výzvu. V období, kdy jsem se potýkala s duševním onemocněním, 
žádná taková služba neexistovala a musela jsem se s nemocí potýkat sama. 
Společnost stále tyto lidi stigmatizuje a nemocní svou nemoc tají, bojí se o ní mluvit. 
Tato nabídka byla i příležitostí jak tyto mýty o duševní nemoci zmírnit a ukázat, že 
duševní nemoc je jako každá jiná nemoc a lze s ní bojovat. 
 Po absolvování potřebného vzdělání jsem nastoupila do komunitního týmu, jehož 
posláním je poskytování sociální rehabilitace. Pomáhá nemocnému člověku zařadit se 
do běžného života. Z počátku jsem měla obavy, jak mě do kolektivu přijmou, ale opak 



 

byl pravdou, přijetí bylo velmi vřelé a mezi pracovníky mám dnes blízké, až 
kamarádské vztahy. Kolegům zprostředkovávám pohled z druhé strany, ze strany 
člověka, který má zkušenost s překonáváním nemoci. 
 Při své práci s klienty využívám především svou zkušenost s duševním 
onemocněním, přináším naději, že i z tohoto onemocnění se dá zotavit. Řada klientů 
svůj boj během nemoci vzdává a já mohu na svém příkladu ukázat, že možnosti 
existují. 
 Peer konzultant je „člověk z lidu“, není to úplný laik, ale není sociální pracovník, 
komunikuje s klienty trochu jinak, sděluje, jak se zotavoval on, s čím se potkával, 
ukazuje na sobě zotavovací proces.  
 Ve spolupráci sociálního pracovníka a peer konzultanta je dokonalejší souhra  
a podpora směrem ke klientovi, kterého potkala duševní nemoc. Mnohdy si klienti 
neumí říct o pomoc, neví jak, neznají odborný jazyk, který se týká jejich zdravotního 
stavu. Potřebují podporovat v jejich dovednostech, v jejich silných stránkách. Podle 
mého názoru zkracuje dobu, aby se klient našel sám v sobě a naučil se brát své 
znevýhodnění lehčeji. Učí se zvládat péči o svou osobu, sžívá se s omezeními a učí 
se je zmenšovat, týmová spolupráce mu svědčí. 
Jako peer konzultant mám zkušenost s tím, že když klient zjistí, že mám zkušenost 
s duševním onemocněním, probudí se v něm zvědavost, vidí i pro sebe šanci, jak 
„z toho ven“. Sděluji mu, jak jsem se zotavovala já. Klient je motivovaný a i on ukazuje 
ve svém životě pokroky. 

Monika Koutková, peer konzultant 

Tisk: plam s.r.o., Krále Jana 538, 583 01 Chotěboř - www.plam.cz
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