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  Třetí číslo v roce 2018 

 
 

 
OBDOBÍ ŠVESTEK JE TU ANEB VAŘILI JSME ŠVESTKOVÁ POVIDLA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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! 

     
Vychází nám v tomto roce již třetí číslo časopisu Bludišťák. Je to neuvěřitelné, ale první 
číslo vyšlo na jaře roku 2014. Za tu dobu se toho událo hodně, asi nejvýraznější 
změnou bylo odstěhování sociálně terapeutické dílny z prostor, kde sídlí denní 
stacionář a osobní asistence. Přesto, že nyní je dílna téměř přes půl města, tak se 
snažíme připravovat některé společné akce (exkurze, grilování…) na kterých máme 
možnost se všichni vidět, pracovníci i klienti, což je vždy fajn a moc příjemné. I během 
léta se uskutečnily některé společné akce, o kterých se více dočtete v časopise. 
 

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÝ PODZIM, MNOHO POHODY, KLIDU A POZITIVNÍ 
ENERGIE. 

   
  PRACOVNICE BLUDIŠTĚ  
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POZVÁNKA NA BESEDU S MICHALEM JANČAŘÍKEM 

Jako každý rok se opět 
připojujeme k celorepublikové  
destigmatizační akci Týdny pro 
duševní zdraví 2018, která pro 
letošní rok nese téma duševní 
zdraví a mladí lidé. 

A z bohatého programu 
bychom Vás rádi pozvali  
v úterý 18. 9. na setkání 
s panem Michalem Jančaříkem, 
který do Chotěboře zavítá 
poprvé. Beseda se zajímavým 
hostem bude od 18 hodin v sále 
ZUŠ. 
V rámci akce bude i další 

program např. promítání filmu pro studenty středních škol, které bude 2. 10.  
a výlet pro klienty a jejich rodiny. 
 V měsíci říjnu se uskuteční výlet pro klienty a rodinné příslušníky na letiště 
Václava Havla do Prahy. 

Během celého září máte možnost se blíže seznámit s našimi službami, které 
představujeme formou prezentace ve vestibulu knihovny Ignáta Hermanna. 

 
CO SE DĚJE V BLUDIŠTI 

 
DENNÍ STACIONÁŘ 

Ohlédnutí aneb jak jsme prožili letní měsíce… 

 
ČERVEN 

 Tento měsíc jsme si opravdu všichni moc užili. Hned první den v měsíci se 
konala v denním stacionáři přednáška pro 
rodinné příslušníky klientů, s psychologem 
panem doktorem Novotným. 13. 6. 
proběhla přednáška na téma „Zdravý 
životní styl“, sešlo se nás docela dost a 
každý si odnesl pro sebe důležité 
informace. Všem se přednáška moc líbila.  

Červen, to je měsíc v létě, 

který teplem zahřeje tě. 

V červnu rostou jahody, 

koupeme se u vody, 

v červnu také končí škola. 

Každý školák výská: "Hola!" 

. 

 Řeknu ti to, zrcadlo, 

jak mě to teď napadlo: 

červenec je v zemi zdejší 

vážně měsíc nejkrásnější. 

  

V červenci ve vodě 

čvachtá se kachnička, 

ptáček na větévce 

čeká na pavoučka. 

  

Na květech v plavečkách 

potí se včeličky, 

z jehličí koukají 

hříbečkům hlavičky. 
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14. 6. jsme se vydali společně s kamarády z STD na exkurzi do chotěbořského 
pivovaru, viz samostatný článek. Odpoledne jsme stihli ještě navštívit Městský úřad 
v Chotěboři, kde se konal den otevřených dveří. Bylo to zajímavé, dozvěděli jsme se 
hodně nových věcí, které se týkají našeho města. 
 

DEN PLNÝ EXKURZÍ 
EXKURZE V PIVOVARU 
    Na tento den jsme se všichni 
velmi těšili. I přesto, že nebylo moc 
hezké počasí, tak nám to náladu 
nezkazilo. Po 8. hodině jsme 
vyrazili z denního stacionáře a po 
cestě se k nám připojili i klienti  
a pracovnice z STD. Společně 
jsme se vydali do chotěbořského 
pivovaru. Tam nás mile přivítali  
a ujali se nás. Nejprve jsme 
vstoupili do skladu, kde výroba 
piva začíná. Zde nám ukázali  

i všechny příměsi, které se přidávají do piva. 
Postupovali jsme nejprve k varnám, kde se všechny tyto přísady 

smíchají. Pak jsme přešli do další místnosti, kde pivo postupně kvasí a v tancích zraje 
několik týdnů. Zde klienti měli možnost ochutnat pivo. V poslední místnosti jsme byli 
seznámeni, jak se pivo plní do lahví. Zde nám ukázali, jak lahve postupují po plnící 
lince. Na konci linky jsou vkládány do přepravek. Během exkurze nám byly 
zodpovězeny všechny zvídavé otázky. Tím bychom chtěli i poděkovat zaměstnancům 
pivovaru za poučnou přednášku o výrobě piva. 
 
… A NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 
Abychom tento den měli ještě zajímavější, vydali jsme se po obědě na den otevřených 
dveří Městského úřadu. Ujala se nás paní Pavlasová, která nás celým úřadem 
provázela. Navštívili jsme různá oddělení. Velmi nás zaujalo myslivectví. Zde jsme 
poznávali různé druhy parohů, dřevin a dozvěděli jsme se další zajímavosti v této 
oblasti. Potom jsme se šli podívat na třídění odpadů. Zde si klienti vyzkoušeli, zda umí 
dobře třídit a přesvědčili se, že to zvládají. Na úřadě měli i zajímavou výstavu, která 
byla tvořena z recyklovatelných výrobků, jako byly například šaty z čajových sáčků. 
Nakonec jsme si šli prohlédnout pracovnu starosty, místostarosty a tajemníka. 
Seznámili nás s plány, které čekají Chotěboř a zodpověděli nám naše otázky. Když 
jsme odcházeli, byli jsme všichni plni dojmů a těšíme se na další návštěvu. 
 

22.6. jsme byli pozváni na zahradu k rodičům jednoho z našich klientů, na 
opékání buřtíků. Děkujeme rodině Patkových za příjemné posezení, výborné 
pohoštění, krásnou prohlídku zahrádky a ochutnávku ovoce, které si pečlivě pěstují. 

 
Poslední týden v měsíci (25. 6. 2018) jsme vyrazili na výlet do ZOO do Jihlavy. 

Počasí jsme měli nádherné, všichni jsme si to moc užili. Objednali jsme si svůj 
bezbariérový autobus, takže jsme mohli cestovat všichni včetně vozíčkářů. Cesta byla 
pohodlná, protože jsme nemuseli nikde běhat po nádražích apod. Pan řidič nás vysadil 
přímo u vchodu do zoologické zahrady a potom nás na tom samém místě naložil  
a odvezl až před denní stacionář. 
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ČERVENEC 
Jak už to v letních měsících bývá, většina z nás jezdí s rodinami na dovolené, takže 
jsme se tak různě ve stacionáři střídali a potkávali, vyprávěli jsme si zážitky ze svých 
dovolených a výletů, které jsme si užívali se svými nejbližšími. Chodili jsme více na 
procházky, které jsme vždy zakončili osvěžující zmrzlinou či ledovou tříští. Hodně času 
jsme také trávili venku na terase a na zahrádce, kde se staráme o mobilní zahrádky, 
do kterých jsme si v rámci „Zahradní terapie“ zasadili různé květiny, bylinky a zeleninu, 
kterou jsme si také společně sklidili a snědli. Čas na terase jsme také věnovali její 
úpravě. Dotřeli jsme si zábradlí, které jsme loňský rok nestihli dodělat  
a zrenovovali jsme si také lavičky, na kterých můžeme po obědě relaxovat. 

 
16.7. jsme vyrazili na náš oblíbený BOWLING do Ždírce nad Doubravou, opět 

jsme si všichni společně strávený čas moc užili, zahráli jsme si, dali jsme si výborný 
oběd a za deštivého počasí jsme se vrátili domů. 
 

SRPEN 
Srpen probíhal podobně jako červenec, takže jsme si opět vyprávěli zážitky, 

které jsme během prázdnin prožívali a sklízeli jsme zeleninu, kterou jsme si 
vypěstovali. 
 
      

SLOVY KLIENTŮ… 

    NAŠE EXKURZE V HLINSKU V ČECHÁCH 

Ve čtvrtek 9. 8. za nejteplejšího dne v tomto týdnu 
jsme na exkurzi do Hlinska v Čechách, vyjeli, 
abychom zde v Cukrárně - Čistá duše 
ledacos zajímavého z výrobní činnosti 
této chráněné dílny zdejšího FOKUSu Vysočina 
poznali. 
 
Rozšířili jsme si, tak znalosti své o další nové poznatky 
a umění, které jsou v této oblasti i oboru, tak nezbytné. 
 
Velice se nám tu všem líbilo a zdejší prostředí i občerstvení 
nejen v podobě vynikajících zákusků, ale zároveň též dalších 
výtečných výrobků, které se zde přímo vyrábí, nás dokonale 
zchladilo. 
 
Já osobně jsem z tohoto dne ještě jeden pozitivní zážitek 
pak měla a to, že jsem si poprvé v životě jízdu vlakem na 
elektrickém vozíku i bezbariérovost po celé trase vyzkoušela. 
 
Poděkování patří také zaměstnancům stacionáře za to, 
že nás na tuto  akci vzali a opět něco dalšího nového, 
jsme se dozvěděli. 
                                                            
                                                                                       Svatka Klementová 
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SPOLEČNÉ FOTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.6. Výlet Jihlava ZOO 
Jihlavské ZOO bylo nádherné, viděli jsme spoustu úžasných zvířat, jako např. žirafy 
nebo krokodýla, který je nejstarším zvířetem zdejší zoologické zahrady. Je zde skoro 
od počátku. Na tento výlet jsme vyjeli autobusem za pěkného počasí. Zaměstnancům 
stacionáře patří obrovský dík za přípravu všech akcí, díky kterým poznáváme a učíme 
se spoustu zajímavých věcí.  
               Svatka Klementová 
 
Jeli jsme společně autobusem do Jihlavy do ZOO, fotila jsem si zvířátka tabletem. 
Všechno se mi líbilo. 
        Helenka 
 
16.7. Bowling Ždírec nad Doubravou 
Na tento výlet jsme jeli vlakem z Chotěboře. Celkem nás hrálo 9 klientů a někteří z nás 
hráli za pomoci zaměstnanců. Všichni jsme se skvěle pobavili. Herní výsledky byli 
úžasné, i když jsme hráli podle známého hesla, které říká, že není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. Následně jsme si dali oběd v restauraci. V průběhu času však začalo 
pršet a tak jsme vyčkali a poté se na nádraží k vlaku vraceli. Výlet se mi moc líbil. 
         

Svatka 

 
CO NÁS ČEKÁ 

 
 VÝLET DO PRAHY NA LETIŠTE VÁCLAVA HAVLA 

 TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 
Podzim pro nás vždy znamená přípravu na Týdny pro duševní zdraví. Tato veřejná 
akce má za účel přiblížit veřejnosti duševní onemocnění. FOKUS Vysočina ve všech 
střediscích (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko) připravuje zajímavý 
program pro veřejnost.  
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PRÁCE NA ZAHRADĚ NÁS BAVÍ  

 
Léto bylo v sociálně terapeutické dílně plné různých akcí, vaření, pečení, práce na 

zahradě, ale i legrace a spousty nových 
zážitků. 13. června pro nás pracovnice 
FOKUSu z Havlíčkova Brodu uspořádaly 
přednášku o zdravém životním stylu, moc 
jim děkujeme a těšíme se na další 
přednášku na podobné téma. Dne 14. 6. 
2018 jsme absolvovali exkurzi v pivovaru 
Chotěboř. „Dne 14. 6. 2018 jsme měli 
naplánovanou exkurzi do pivovaru 
v Chotěboři. Viděli jsme, jak se vyrábí pivo 
a kde se skladuje. Ke konci exkurze jsme 
mohli i pivo ochutnat. Mohli jsme si koupit  
i nějaký suvenýry. Exkurze se nám moc 
líbila. Těšíme se na další.“, říká klient dílny. 
Odpoledne jsme se vydali ještě na den 
otevřených dveří na Městský úřad 
v Chotěboři. Zajímavý program si připravil 
každý odbor. Na fotografii nám pracovnice 
úřadu ukazuje, jak se správně třídí odpady, 
což bylo velmi poučné a zajímavé. Ve své 
kanceláři nás přivítal i pan starosta, Tomáš 
Škaryd, místostarosta, Zdeněk Janovský  
a tajemník úřadu, Milan Linhart. 

 



7 
 

 Celý den jsme si moc užili.  
„14. 6. 2018 jsme byli na dni otevřených dveří na Městském úřadu v Chotěboři. 
Ukazovali nám kontejnery, a jaké odpady do nich máme házet nebo myslivci nám 
ukazovali stopy zvěře, lebky zvířat, druhy paroží apod. Bylo to moc zajímavé“, popisuje 
Jirka. 

Dne 19. 6. 2018 jsme se vydali na další 
individuální exkurzi s klientem do zaměstnání, 
konkrétně do autodílny v Chotěboři. Cílem 
individuálních exkurzí je, aby klienti sociálně 
terapeutické dílny měli představu o volném  
i chráněném trhu práce a konkrétních pracovních 
pozicích, na kterých by mohli být teoreticky 
zaměstnáni. A aby věděli, co se na konkrétní 
pozici potřebuje a na co se zaměřit v získání 
kompetencí pro tento typ pracovního zařazení. 
Cílem exkurzí by mělo být získání opravdu reálné 
představy, jak zaměstnání vypadá. 
Honza hovoří o návštěvě autodílny následovně: 
„Šli jsme s Adriankou do autoservisu. Pan 
automechanik nám ukázal celou dílnu, provedl 
nás a mohli jsme se ho zeptat na to, co nás 
zajímalo. Viděli jsme asi 5 aut, která se 
spravovala a 1 motorku. Pak nám donesl jemný 
brusný papír a brousili jsme světla u fabie. Potom 
jsme na to, nanesli TEMPO pastu a elektrickým 
strojem světla vyčistili a pak ještě otřeli suchým 
hadříkem. Bylo to moc pěkně vyleštěné, mně se 
to moc líbilo“. 

 
21. 6. 2018 jsme se vypravili na EXKURZI DO DÍLNY PRO ÚPRAVU ODPADŮ 
MALEČ s.r.o. 

 
„21. 6. 2018 jsme jeli na 
suprový výlet do Malče. 
Viděli jsme, jak se recyklují 
televize a počítače. 
Na konci exkurze nám 
věnovali každému propis- 
ku. Pak jsme se šli podívat 
do Základní školy na 
zahradu. Paní ředitelka 
nám povídala o tom, jak ji 
zakládali a co na ní 
všechno pěstují. Na 
zahradě jsme si také 
odpočinuli a dali si 

svačinu. Pak jsme šli na autobus. Výlet se mi moc líbil“. 
Martin 
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„Z chotěbořského náměstí jsme jeli autobusem do Malče. Tam jsme navštívili dílnu na 
recyklaci obrazovek a monitorů počítačů. Z televizorů se získávají kovy: měď atd. Sklo 
a umělé hmoty se odváží. Pak jsme šli do školy. Paní ředitelka nám ukázala zahradu. 
Na zahradě byly vystaveny nerosty z okolí. Také jsme se tam najedli“.  

Jára 
ODPOČINEK NA ZAHRADĚ ŠKOLY  

  

 

 

 

KRÁSNÁ ZAHRADA VE ŠKOLE      

 

 

 

 

22. 6. 2018 nás pozvali na grilování rodiče jednoho klienta. Mohli 
jsme tak strávit moc příjemné dopoledne na krásně upravené zahradě a ve společnosti 
skvělých lidí. DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ. 
 
Koncem července se konal již tradiční běžecký závod „BOROVSKÁ DESÍTKA“. 
Každý, kdo zaplatil startovné, tak přispěl dvacetikorunou na Sociálně terapeutickou 
dílnu Bludiště. Získané finance poslouží jako pomoc při budování a zakoupení 
vybavení nově připravované Užitkové zahrady. 
MOC DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK A DOUFÁME, ŽE I PŘÍŠTÍ ROK (Y) 
SE POBĚŽÍ PRO FOKUS.  

„Sociálně terapeutická dílna je určená dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením. Jejím cílem je dlouhodobá podpora našich klientů ve zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností. Tím totiž můžeme zvýšit jejich předpoklady pro 
pracovní uplatnění a zařazení se do běžného života.  V nových prostorech (areál bývalé 
obchodní akademie v Chotěboři) máme k dispozici zahradu, proto jednou z klíčových 
aktivit budou zahradnické činnosti. Zahradu plánujeme upravit tak, aby zde vznikly 
záhony na pěstování zeleniny a bylin. Chceme také vysázet ovocné keře a stromy a 
vybudovat vyvýšené záhony a zpevněné plochy – chodníky, aby mohli zahradu využívat 
i klienti na invalidním vozíku. Zároveň budeme úzce spolupracovat s SOUT Chotěboř, 
kdy nám některé prvky vytvoří žáci v rámci praktické výuky.  A protože jsme v areálu 
Obchodní akademie, chceme zahradu zpřístupnit i studentům a v rámci projektových 
dnů také širší veřejnosti,“ popisuje vedoucí chotěbořského střediska FOKUSu 
Vysočina, z.ú. Jitka Klepetková. 
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Na začátku srpna jsme se opět vydali na exkurzi a to do chráněné dílny Čistá duše 
v Hlinsku, která je součástí střediska FOKUSu Vysočina 
v tomto městě. Jeli jsme 
společně s Denním stacionářem 
Bludiště, celou exkurzi jsme si 
moc užili a dali si výborné 
zákusky. Dozvěděli jsme se také 
mnoho nových informací o 
fungování cukrárny a i o tom, že 
tato cukrárna má certifikovanou 
značku KVALITA Z HLINECKA  
za mrkvancový šáteček.  
 
 
ZPĚTNÁ VAZBA OD KLIENTŮ: 
„V cukrárně se mi moc líbilo. Jeli jsme vlakem a bylo slunečno. Cukrárna 
byla hezky zařízená a dala jsem si dort a kávu latte. Moc se mi tam líbilo a jela bych 
klidně ještě jednou. Výlet se prostě vydařil“.  
          Petra 
 
„Jeli jsme do Hlinska do cukrárny Čistá duše (Ludmilka). Měli tam různé zákusky, kávu, 
a poháry. Moc se nám tam líbilo a už se těšíme na další výlet“. 
    

Simča 
 
„Výlet se nám moc líbil, jeli jsme všichni a bylo hezký počasí, kolem 30°C. Mě tam moc 
chutnal medovník a ledová káva. Jeli jsme vlakem a od vlaku jsme šli pěšky, cesta 
byla delší, asi 2 km a nazpátek jsme šli zase podobnou cestou na vlak. Bylo teplo, byli 
jsme zpocení, ale byla legrace a sranda. Povídali jsme si“. 
            
          Honza 

 

   KRESBA OD KLIENTA  
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VAŘENÍ, PEČENÍ, ZAHRADA A VYRÁBĚNÍ  

 CUKEŤÁKY OD HELENKY   PEČEME NA ZÁVOD V LIBICI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZAHRADĚ JE HEJ  

                                                                      

 

 

 

SÁZENÍ 

NETŘESKŮ  
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Dne 18. 8. 2018 proběhly PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI na náměstí v Chotěboři. Rádi 
jsme zde prodávali výrobky našich služeb a to sociálně terapeutické dílny, denního 
stacionáře a chráněné šicí dílny. Naše výrobky se prodávaly, líbily se a my utrženou 
částku použijeme na revitalizaci zahrady v naší sociálně terapeutické dílně. 
 

Poslední sobotu v srpnu se 
uskutečnil CYKLISTICKÝ 
ZÁVOD V LIBICI NAD 
DOUBRAVOU. Na závodě 
jsme prodávali upečené 
pečivo (linecké cukroví, 
jablečné štrůdly, muffiny  
a mnoho dalšího) ze 
sociálně terapeutické dílny  
a z denního stacionáře. 
Jsme velmi vděční, že nám 
byla věnována i částka ze 
startovného. Získané finan- 

ce budou opět využity na úpravu zahrady v naší službě. Celé odpoledne jsme si moc 
užili, atmosféra byla skvělá a budeme moc rádi, pokud spolupráce bude pokračovat  
i v příštím roce. DĚKUJEME.  

 

Na konci srpna jsme se byli podívat s klienty na ÚŘADU PRÁCE V CHOTĚBOŘI. 
 

„Dne 23. 8. 2018 jsme měli 
naplánovanou exkurzi na Úřad 
práce v Chotěboři. Paní nám 
říkala bližší informace k úřadu, 
kdo se k nim může hlásit, co je 
vše potřeba a jaké dávky úřad 
poskytuje. Pak jsme se šli podívat 
do kanceláří, které jsou na úřadu. 
Exkurze se nám moc líbila‚ 
a těšíme se na další“. 

     
    Martin 

 

CO CHYSTÁME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

 TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, ZAHÁJENÍ 13. 8. 2018 

 EXKURZI V NEZISKOVÉ ORGANIZACI BENEDIKTUS 

(CHOTĚBOŘ) 

Všem přejeme krásný konec léta, začátek podzimu 

a ať máte stále nové zážitky a poznání.  

za sociálně terapeutickou dílnu Adri, Jana a klienti 
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