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  První číslo v roce 2018 

 
 

 
 

Vážení čtenáři, představujeme Vám první letošní číslo časopisu Bludišťák. 
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! 
 

Pokud si najdete chvilku na přečtení našeho časopisu, tak se dozvíte, co se aktuálně 
děje v Bludišti, tedy v denním stacionáři, sociálně terapeutické dílně  

a osobní asistenci. Články o různých akcích a událostech psali jak sami pracovníci, 
tak i klienti. Nechybí ani ručně malované obrázky od klientů a i různé fotky.  

Přestože máme již březen, tak se ještě poohlédneme ke konci prosince, co se 
v Bludišti dělo, neboť poslední číslo roku 2017 vyšlo 15. prosince, takže do konce 

roku se ještě něco málo událo a o to se s Vámi také rádi podělíme.  
V letošním roce nás čeká opět hodně práce, hodně příprav na různé akce, exkurze  

a výlety, čekají nás také úpravy prostor ve službách, ale odměnou je pro nás to, když 
klienti do našich služeb chodí rádi a jsou spokojení, co víc bychom si mohli přát aneb 

s chutí do toho, půl je hotovo  
 

Krásný a úspěšný letošní rok Vám přejí pracovnice z Bludiště 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale 
chvíle, okamžiky, vteřiny.“ 

Karel Čapek 
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CO SE DĚJE V BLUDIŠTI 
 

Loňský rok byl v Bludišti, zejména v sociálně terapeutické dílně, plný změn. 
V září jsme tuto službu osamostatnili a nyní funguje každý den od 8 do 14 hodin v ulici 
Na Valech 290, kde jsme získali vhodnější prostory. Navštěvovat jí mohou lidé 
s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, kteří si chtějí naučit nové věci 
nebo potřebují získat či si upevnit základní pracovní návyky.  

Po přestěhování sociálně terapeutické dílny jsme pro denní stacionář získali 
další místnost a vhodné zázemí pro pracovníky z osobní asistence. 
I v roce 2018 plánujeme zaměřit se na zkvalitnění všech služeb Bludiště.  

V Sociálně terapeutické dílně nás čeká úprava zahrady, kterou chceme 
aktivně využívat pro pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Zatím je vše v přípravách, 
ale věříme, že už letos budeme obhospodařovat první záhony. 

Službu Osobní asistence máme v plánu personálně navýšit o jednoho 
pracovníka. Služba je určena lidem s postižením a seniorům a je poskytována 
převážně u klientů v domácnosti. Asistentky klientům pomáhají s běžnými činnostmi, 
které už samostatně obtížně zvládají např. pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy 
a chodu domácnosti, doprovody. Výjimečnost osobní asistence spočívá v tom, že 
umožňuje lidem s postižením a seniorům žít ve vlastní domácnosti, se svými blízkými. 
Bez osobní asistence by v mnoha případech tito lidé museli trvale žít v nějakém 
pobytovém zařízení (ústav, domov pro seniory, atd). 

V Denním stacionáři, který je určen pro klienty s mentálním, tělesným nebo 
kombinovaným postižením, chystáme úpravu prostor – pro naše klienty chceme 
vybudovat tělocvičnu, včetně relaxačního koutku s prvky snoezelen, které podporují  
a rozvíjejí smyslové vnímání, slouží však i k relaxaci. 

Pro klienty, kteří do Denního stacionáře docházejí, nabízíme mnoho aktivit, 
např: výtvarné a rukodělné činnosti, vzdělávací aktivity, nácvik nakupování, finanční 
hospodaření, vaření, pohybové aktivity (včetně využití orbitreku, motrenu, rotopedu), 
bazální stimulaci, canisterapii.  

V současné době máme v Denním stacionáři volnou kapacitu.  V případě zájmu 
je možné pro klienty zajistit svoz, který nabízíme formou fakultativní služby. Pobyt 
v denním stacionáři je možný i na zkoušku nebo třeba na dobu školních prázdnin, 
pokud klient navštěvuje základní a praktickou školu. 
 
    vedoucí střediska Chotěboř, Mgr. Jitka Klepetková 

 

 

 

 

 

 

 

TIBETSKÉ PŘÍSLOVÍ 
Tajemství dlouhého a dobrého života … 

JEZ POLOVIC… 

KRÁČEJ DVOJNÁSOB… 

SMĚJ SE TROJNÁSOB… 

MILUJ NEOMEZENĚ… 

 

 

Zdroj: https://citaty.net/blog/citaty-z-

maleho-prince-ktere-jsem-pochopil-az-

jako-dospely/ 
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DENNÍ STACIONÁŘ 

Prosinec je měsícem chladu, ale také měsícem kdy je mnoho různých svátků  
a příprav na nejvíce oblíbené Vánoce. V tomto měsíci také začíná zimní slunovrat.  
I v denním stacionáři vrcholily přípravy na období 
vánočních svátků. 

PROSINEC 

Za prosincem končí rok, 
do nového už jen krok. 
V prosinci jsou Vánoce 
přesně jednou po roce. 

 

 
 
 
 

 
MIKULÁŠSKÝ DEN 

 
Dne 5. prosince se slaví Mikuláš. I v denním 

stacionáři se tento den oslavuje. Již od rána jsme si 
povídali o tom, proč se slaví Mikuláš a jaké jsou 
zvyky. Poté jsme začali tak trochu závodit, kdo 
vytvoří nejdelší čertovský řetěz, následně jsme 
vyplňovali různé čertovské kvízy. Náhle zazvonil 
zvoneček a každý si našel pro sebe punčošku 
naplněnou různými drobnostmi. 

Po obědě jsme si společně DS a STD sešli 
v denním stacionáři a vytvořili jsme dva krásné 
vánoční vrkoče. Při tomto tvoření jsme si pochutnali 
na výborném domácím džusu a paličkovaných 
sušenkách. Tak se budeme zas těšit na příští rok. 

 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Blížili se Vánoce a konec roku 2017 a v denním stacionáři je zvykem se s rokem 
vždy společně rozloučit vánoční besídkou. 

Na tuto besídku jsme se s klienty velmi pečlivě připravovali. Pilně jsme nejen 
nacvičovali vánoční písně, ale i v nácviku vaření, přičemž jsme napekli pár druhů 
cukroví. Vánočně si ozdobili prostory ve stacionář a odzdobili stromečky. Všichni jsme 
se nejvíce těšili na přípravu bramborového salátu se sekanou. 

Když nastal tento den, byli jsme moc natěšeni. Na dopolední program byli 
pozvaní rodiče i prarodiče klientů. 

PROSINEC A PRANOSTIKY… 
 
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. 

 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 
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Dále nás poctili návštěvou pan starosta, Ing. Tomáš Škaryd, místostarosta, Ing. 
Zdeněk Janovský a paní ředitelka Fokusu Vysočina, Mgr. Anna Šimonová. Po 
úvodním slovu klienti zazpívali vánoční písně, a pak následovala volná zábava, kdy 
jsme si povídali a ochutnávali cukroví. Při obědě jsme si pochutnali na výborném salátu  
a sekané a potom došlo k rozdávání drobných dárečků.  
Všichni odcházeli nadšeni a plni vánoční atmosféry. 
 

VÁNOČNÍ SVÁTKY OČIMA KLIENTŮ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Vánocích jsem se měla dobře. 
Dostala jsem od Ježíška různé 
věci, které se mi líbili. O Vánocích 
jsem pomáhala mamce v kuchyni 
s bramborovým salátem a kaprem. 
Silvestr se mi taky líbil. Pila jsem 
šampaňské a vaječný koňak. Už 
se těším na další Vánoce. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
S
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Č
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LEDEN, ÚNOR 
 
Během prvních měsíců Nového roku 2018 se ve stacionáři nic výjimečného 

neudálo, malinko jsme odpočívali po náročnějším období konce loňského roku. 
Pomaličku začínáme dávat dohromady akce na TDZ (Týdny pro duševní 

zdraví). Společně se domlouváme na aktivitách, které bychom chtěli během letošního 
roku zvládnout. Vymýšlíme výlety, kam bychom se chtěli společně podívat, návštěvu 
různých zařízení – exkurze, pěší výlet, atd. Těšíme se na jarní měsíce, až budeme 
pracovat na mobilních zahrádkách – zasévání bylinek, kytiček, možná i nějaké 
zeleniny. Momentálně se pilně věnujeme výrobě jarní a velikonoční dekoraci, se kterou 
se budeme moci pochlubit na velikonočním jarmarku v Lučici. Nejbližší akce, kterou 
chystáme je výlet na bowling, slíbili jsme si, že jím přivítáme jaro, tak doufejme, že nám 
bude počasí přát. 
 

LEDEN 

Tak už je tu zas leden,  
ten, co vládne sněhu, ledu. 
Narazíme beranice, 
navlékneme rukavice, 
 
Vyrazíme směle ven  
Za leden a za sněhem. 
Mráz nás štípe do tváří 
Oči se nám rozzáří. 
 

ÚNOR 

 

Masopustní veselice 
veselá je převelice. 

 
Lidé vodí po vesnici 
medvěda i medvědici. 
 
Tancuj, tancuj, medvěde, 
karneval se povede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAŠE RECEPTY 

  Rádi bychom se s Vámi podělili o recepty, které jsme během ledna  
a února vyzkoušeli u nás ve stacionáři v rámci nácviků domácích prací – vaření. 
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DOMÁCÍ CHLÉB 
500g hladké mouky 
1 lžičku cukru 
1lžíce soli 
260 – 270 ml vlažné vody 
1 balení kvasnic 
40 g másla 
Zpracujeme těsto – necháme 15 minut odpočívat – vytvarujeme bochník, dáme na 
pečící papír, zakryjeme utěrkou a necháme 45 minut odpočívat – nařízneme vršek 
několika řezy, potřeme mlékem a dáme péct. 180 stupňů cca 45 minut. 
 
Loupáčky 
175 ml vlažného mléka 
70 g másla 
400 g hladké mouky 
45 g cukru krupice 
1 vanilkový cukr 
1 žloutek (bílek použijeme na pomašlování loupáčků + moučkový cukr) 
Vypracujeme těsto, necháme kynout, vytvarujeme rohlíčky, potřeme bílkem s cukrem 
a posypeme mákem. Pečeme na 175 stupňů do zlatova, dle velikosti. 
        

DOBROU CHUŤ! 
 
za denní stacionář Éra, Dana a Soňa 

 
ZAHRADNÍ TERAPIE S PŘÍCHODEM JARA 

 
Jaro je roční období, které probouzí naše zahrádky k životu a vše se postupně začíná 

zelenat. Je to i velmi významné období pro 
naše mobilní zahrádky v Bludišti. Již je 
potřeba přiložit ruku k dílu a naše zahrádky 
opět začít zvelebovat. S klienty se už 
těšíme, až budeme společně zasazovat 
sazeničky, které začnou postupně klíčit,  
a uvidíme růst nový život v podobě malých 
rostlinek. Zahradní terapie není jen o tom, 
že s klienty Denního stacionáře zasadíme 
semínka a jen je zaléváme, či je zbavujeme 
plevelu. Je to i tom, že probíhají společná 

setkání u mobilních zahrádek, kde se i nasmějeme, proto jsme na čerstvém vzduchu 
a procvičujeme naše ztuhlé svaly po zimě.  
Pravidelně se pak o rostliny staráme, čímž procvičujeme naše těla – procvičování 
jemné motoriky a také trénujeme paměť smyslovou i vizuální. A proto se již velmi 
těšíme, že již přichází jaro a my budeme moci jít k mobilním zahrádkám a věnovat se 
„našemu koutku zeleně v Bludišti“. 
 

za tým Bludiště Soňa K. 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMpqDngcnZAhUHmrQKHbOfDpcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/zahrada-v-unoru/&psig=AOvVaw0Uh8ZJl658lZy7gVQhqa_I&ust=1519921186617230
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

 
Sociálně terapeutická dílna funguje v nových prostorech přes půl roku  

a myslíme si, že za tuto poměrně krátkou dobu jsme toho stihli už opravdu hodně, ať 
už co týká různých exkurzí, výrobků nebo příprav různých akcí. 
 

exkurze v sociálně terapeutické dílně v Čáslavi 
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 Na jaře nás čeká zejména úprava 
naší zahrady (trochu jsme s tím začali už 
na podzim, ale ty největší úpravy nás 
teprve čekají), přičemž na ni budeme 
dělat záhonky pro pěstování ovoce  
a zeleniny, vybudujeme chodník, 
budeme sázet různé bylinky  
a mnoho dalšího. Už se všichni těšíme, 
až budeme moct jít po dlouhé a letos 
opravdu studené zimě pracovat na 
zahradu.  

Během dlouhého zimního období 
jsme vyráběli výrobky, zejména pletené 
krabice, o které je pořád velký zájem, což 
nás moc těší. Pustili jsme se také do 
nové činnosti a to do plstění ovčí vlny, ze 
které také vyrábíme různé výrobky. 

Pracovali jsme i s keramickou   

hlínou, což klienty také moc baví  
a hlavně je to skvělé tím, že si procvičují 
motoriku, trpělivost apod. S tím však souvisí 
fakt, že bohužel nemáme v našich prostorách 
keramickou pec na vypalování keramiky a moc 
rádi bychom ji uvítali, protože v současné době 
musíme jezdit vypalovat keramiku jinam a 
vznikají z toho potíže, např. že při cestě se 
některé výrobky rozbijí apod. Rádi bychom 
tedy uvítali jakýkoliv finanční příspěvek na tuto 
keramickou pec (bližší informace na emailu: 
karolina.brozova@fokusvysocina.cz). Vyrábě- 

li jsme také nejrůznější sezónní výrobky, 
ať už vánoční nebo nyní se připravujeme na 
velikonoční prodej na trzích v Lučici.  

V sociálně terapeutické dílně také 
vaříme a pečeme, snažíme se připravovat 
jednoduchá jídla, např. palačinky, špagety, 
různé polévky, dezerty, apod. Naposledy jsme 
upekli výbornou prošívanou deku.  Tyto 
jednoduché recepty vybíráme proto, aby si je 
případně zvládli uvařit i klienti sami doma nebo s mírnou 
dopomocí druhé osoby. 
 
 
 
Představujeme Vám sklenici „NAŠE ŠTĚSTÍ“ 
snažíme se do ní každý den vhodit svůj papírek 
s tím, co se nám ten den povedlo nebo co, příp. kdo nám 
udělal radost… a je důležité zmínit, že je to o 
maličkostech…  



9 
 

 
VAŘENÍ NÁS BAVÍ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Všechny recepty jsme se začali poctivě zapisovat 

 

„Mistři“ v selfie   

 

 

 

 

 

 

                                 za sociálně terapeutickou dílnu Adri a Jana   
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„VIDÍME ZA SEBOU VÝSLEDKY“, ŘÍKÁ JANA NOVOTNÁ O 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ 

Sociálně terapeutická dílna Bludiště funguje od dubna 
2014 a od září 2017 se přestěhovala do prostor 
Obchodní akademie v Chotěboři. V současné době do 
služby dochází 8 dospělých klientů s mentálním 
postižením a pracují zde 2 pracovnice, sociální 
pracovnice a pracovnice v sociálních službách, Jana 
Novotná a nejen o své práci Vám poví v následujícím 
rozhovoru. 

 
Pokud by si měla čtenářům představit tuto službu, 
co by si k ní řekla? 
Jsme sociálně terapeutická dílna, ve které 
připravujeme klienty na běžný život, zejména aby mohli 
začít chodit do práce. Učíme je tedy pracovním 
návykům, ale i vztahům mezi sebou, pracovat ve 
skupině. My v podstatě simulujeme pracovní proces, 
kdy je učíme dodržovat časy, plnit zadané úkoly… 

 
V sociálně terapeutické dílně jsi přes půl roku, jaké byly Tvoje první týdny v této 
práci? 
Byla jsem strašně mile překvapená, jak jsou tady všichni milý a vstřícní a abych řekla 
pravdu, tak jsem ani nevěděla, do čeho půjdu a byla jsem vážně mile překvapená. 
Všichni mi tady hrozně pomohli. 
 
Je něco, co Tě na téhle práci překvapilo / co si nečekala? 
Překvapilo mě, jak jsou všichni hodný, dýchá tady dobrá atmosféra a je tady klid. My 
tady v podstatě neřešíme žádné větší problémy a nenosím si domů žádné stresy. 
Klienti se k sobě chovají hezky. Jsem taky moc ráda, že klienti nemají problémy 
s novými věcmi, např. s výrobky, které jim navrhneme. 
 
Co Tě na téhle práci nejvíce baví / naplňuje? 
Nejvíce mě baví to, že jsou vidět výsledky. Vidíme za sebou ty výrobky a tu práci, 
kterou jsme udělali, a klienti mají radost z vyrobených výrobků. Mají také radost, když 
se naučí nějakou novou věc a i já mám radost, když se tady něco nového naučím. Líbí 
se mi, že do budoucna je spousta plánů a nebudeme stát na jednom místě, jsou další 
vize, co se plánuje dělat, hrozně se těším na zahradu, máme s ní hodně plánů. 
 
Je něco, čeho by si chtěla ve své práci dosáhnout? 
Já si myslím, že už nemám něco, čeho chci dosáhnout, je to tím, že mám práci, kterou 
mám ráda a chodím do ní ráda, tak tím jsem celkově spokojená a myslím si, že už 
mám splněno – mít práci, do které chodím ráda. Samozřejmě se chci ještě vzdělávat, 
to mě taky baví, dozvídat se nové věci na kurzech… Myslím si, že většině lidí se 
nepodaří, aby měli práci, kterou by měli rádi, takže za mě splněno.  
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Které výrobky Tě nejvíce baví s klienty vyrábět? 
Baví mě keramika a všechny nové výrobky, které se můžu naučit vyrábět. Měla jsem 
třeba radost, když jsem se naučila oplétat krabice.  
 
Jsou nějaký výrobky, které by si chtěla s klienty začít vyrábět nebo zkusit nějaký 
nový „výrobní postup“? 
Nápadů máme spoustu, ale především bychom byli moc rádi za keramickou pec, 
abychom si mohli sami vypalovat výrobky, nyní je musíme na vyplování převážet a to 
není moc dobré. 
 
Jakým způsobem si dobíjíš svoji energii? 
Dobíjí mě příroda a procházky. 
 
Máš čtyři děti, spoustu dalších aktivit, jak se Ti to daří vše skloubit? 
Myslím si, že nejsem ničím výjimečná a nemám toho víc než ostatní. Mám manžela, 
který mi je oporou s domácí pracemi a samozřejmě zapojuji i děti. Co si myslím, že je 
důležité, je přehodnotit si priority v životě. 
 
Jaký názor máš na zdravé stravování? 
Můj názor je takový, že máme jenom jedno tělo a měli bychom se o něj starat  
a pečovat, ale zároveň se nemá nic přehánět a každý extrém je špatný. Trošku nad 
tím přemýšlet, ale ono to souvisí s celkovým přemýšlením, např. o ekologie. Měli 
bychom se starat nejen o sebe, ale i o okolí. 
 
Chtěla by si něco vzkázat našim čtenářům?  
Ať si všichni užívají přicházející jaro.  

 
MOC DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÝ ROZHOVOR! 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

PODĚKOVÁNÍ 
Je tomu rok, co mne oslovila tehdejší vedoucí Bludiště FOKUSu Vysočina z.ú., 

paní Radka Bencová, která se doslechla, že bych mohla využít jejich službu osobní 
asistence. Přestože jsem často o této možnosti uvažovala, cítila jsem to jako osobní 
selhání, že se nedokážu postarat o svoji 87- letou matku. Maminka měla těžkou 
mozkovou příhodu a už třetí rok je upoutaná na lůžko. Krmení a přebalování zvládáme, 
ale koupání už byl čím dál větší problém. 

Ten se právě díky službě osobní asistence FOKUSu Vysočina z.ú. vyřešil. 
Pravidelně k nám dojíždějí asistentky Soňa Chalupová a Ivana Pleskačová, kterým 
patří velký dík za jejich přístup, ochotu a péči, kterou mé mamince věnují. Ta se na ně 
těší, vždy pookřeje, moc se spolu nasmějí. Poskytnou jí nejen koupel, ale i bazální 
stimulaci a to si maminka libuje. Prokrví se jí ochrnuté svalstvo a uvolní se celé tělo. 
Proto, ještě jednou děvčata, VÁM patří velký dík a přeji hodně zdraví a sil do další 
práce. 
Moc si Vaší práce vážíme. 
                                                                                       Za celou rodinu 
                                                                                                 Blanka 
P.S.: … a vy ostatní, nebojte se požádat o pomoc. 
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

 
ZAPAMATOVÁNÍ SEZNAMU ÚKOLU 
Zkuste si zapamatovat následující seznam úkolů. 
 
 Koupit mléko, máslo a 10 rohlíků. 
 Objednat se k zubaři. 
 Vyzvednout v čistírně kabát. 
 Zavolat Elišce a domluvit si společnou večeři. 
 Zajít na poštu a poslat doporučený dopis. 
 Reklamovat sportovní boty. 
 Omluvit syna ve škole kvůli nemoci. 
 Objednat opravu pračky. 
 Nechat okopírovat oddací list. 
 Zabalit věci na chalupu na víkend. 
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