
1 
 

 

 

 

Čtvrté číslo v roce 2017 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vážení čtenáři, představujeme Vám letošní 

poslední 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! 
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem podporují Bludiště a tím  
i celý FOKUS Vysočina, z.ú. Byli bychom moc 
rádi, kdyby tato spolupráce byla zachována  

i v následujícím roce 2018. Velice si Vaší podpory 
vážíme. 

 
Za celé Bludiště bychom Vám chtěli popřát krásné 

Vánoce a pohodové chvilky při čtení našeho 
vánočně laděného čísla časopisu Bludišťák.  

 
 pracovníci Bludiště 

 
 
 

„Správně vidíme jenom srdcem. To, co je důležité, je očím 

neviditelné“ (z knihy Malý princ) 

 

Zdroj: https://citaty.net/blog/citaty-z-maleho-prince-ktere-

jsem-pochopil-az-jako-dospely/ 
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CO SE DĚJE V BLUDIŠTI 
 

DENNÍ STACIONÁŘ 

 
Ohlédnutí aneb jak jsme prožili podzimní měsíce… 

 
 

ZÁŘÍ 
Začátek září byl takový pomalý, všichni jsme se postupně vraceli z dovolených  
a sdíleli jsme navzájem postřehy a zážitky, které jsme prožívali během letních 
měsíců. Postupně jsme ale museli zrychlit, protože nás čekali přípravy na Týdny pro 
duševní zdraví. 

 
TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

Jako každý rok se středisko Chotěboř připojilo k celorepublikové akci Týdny pro 
duševní zdraví.  

Akce se konala poprvé v roce 1990, a protože se setkala s ohlasem, stala se 
z ní tradice.  

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá v různých městech po celé 
republice pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který je 
Světovým dnem pro duševní zdraví. 

Smyslem akce je prostřednictvím kulturního a odborného programu informovat 
veřejnost o problematice duševního onemocní a psychiatrické péče v České 
republice. 

V chotěbořském středisku akce probíhala první týden v říjnu, kdy jsme pro 
odbornou i širokou veřejnost uspořádali den otevřených dveří v sociálně terapeutické 
dílně, pořádali koncert kapely Jazles a promítali film pro studenty středních škol. Na 
konci října jsme zorganizovali pro klienty a jejich rodiny a přátelé exkurzi do ČT. Na 
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tomto místě bych ráda poděkovala všem kolegyním a pracovnicím střediska za 
přípravu a organizaci celé akce. 
      za středisko Chotěboř Jitka Klepetková 

 

ŘÍJEN 

Začali jsme Dnem otevřených dveří, který se konal 3. 10. v nově otevřených 
prostorách Sociálně terapeutické dílny Bludiště. 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OČÍCH KLIENTŮ 

DENNÍHO STACIONÁŘE 
 

Letos, dne 3. 10. 2017, byl Den otevřených dveří v nově otevřené Sociálně 
terapeutické dílně Bludiště. Klienti z denního stacionáře se velmi těšili, že zahájí 
Týdny duševního zdraví v jiném prostředí, než jsou zvyklí. Předchozí rok se konal 
Den otevřených dveří v nově zrekonstruované odpočinkové místnosti 
v chotěbořském středisko FOKUS Vysočina, z. ú. a nyní to pro klienty byla příjemná 
změna v místě konání. S klienty jsme přišly půl hodiny před zahájením, abychom se 
pohodlně usadili. Od 9:00h začínal doprovodný program a už si nebylo kam sednout. 
Zahájení začalo proslovem starosty města Chotěboř Ing. Tomášem Škarydem. 
Společně s ním měli proslov i místostarosta Ing. Zdeněk Janovský, ředitel Vyšší 
odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Mgr. 
Luděk Benák a ředitelka FOKUSu Vysočina z.ú., Mgr. Anna Šimonová s vedoucí 
střediska Chotěboř Mgr. Jitkou Klepetkovou. Poté zástupci města s klienty sázeli 
první strom do zahrady sociálně terapeutické dílny a také si průběžně během 
dopoledne povídali s našimi klienty. Dále za denní stacionář klienti přispěli 
napečenými sušenkami a slanými tyčinkami. Na druhou stranu jsme s chutí 
ochutnávali napečené dobroty ze sociálně terapeutické dílny. Všem nám moc 
chutnalo a občerstvení bylo skvěle připravené. Během doprovodného programu si 
naši klienti mohli ozkoušet výrobu lístků na květinu kusudama, či ubrouskovou 
techniku decupage. Program byl pestrý a každý si v něm našel to své.   

B.Č.: Líbilo se mi to v STD (pozn. sociálně terapeutická dílna). Viděl jsem 
starostu i místostarostu. Ochutnal jsem štrúdl, chlebíčky, slané šneky. Moc mi to 
chutnalo. Bylo to dobrý. 

M.Š.: Moc jsem si ten den užil. Byla tam paní ředitelka, povídala si s námi. 
Jídlo bylo famózní, vynikající. Těším se na další den otevřených dveří. 

S.K.: Občerstvení jsme také dělali, chutnalo mi všechno. Byl tam i pan starosta  
i místostarosta. 

Dále 5. 10. dopoledne se v kině uskutečnilo promítání filmu „Než jsem tě poznala.“ 
Film shlédli studenti ze Středního odborného učiliště technického a Obchodní 
akademie Chotěboř a měl jako vždy pozitivní ohlas.  

 



4 
 

 
 
Týden duševního zdraví jsme uzavřeli 5. 10. koncertem, kdy nám hrála skupina 
JAZLES. Skupina JAZLES přijela za námi ze Žďáru nad Sázavou. 

Pro tento koncert nám byla propůjčena Tančírna v Panském domě a začátek 
byl naplánován na 19. hodinu, avšak tento den bylo velmi nepříznivé počasí, které 
nám nepřálo k větší účasti návštěvníků. Sešli jsme se sice v menším počtu, ale 
skupina vytvořila tak skvělou atmosféru, že jsme si to všichni užili. Odcházeli jsme 
plni dojmů a odreagovaní od běžného dne. Tím bychom chtěli skupině velmi 
poděkovat. 
 

Danča, Soňka, Éra z Denního stacionáře Bludiště 

Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny výletem do Prahy do České televize, který 
se uskutečnil dne 23. 10. 2017. Všem se moc líbil, viz. reakce samotných klientů. 

 

VÝLET DO ČESKÉ TELEVIZE 
 
V pondělí 23. září 2017 jsme vyjeli linkovým autobusem na náš dlouho připravovaný 
a také námi všemi očekávaný výlet do Prahy. Naším cílem byla tentokrát  budova 
České televize. Viděli jsme zde spoustu zajímavostí. Ještě před budovou jsme 
zahlédli herce oblečené do dobových obleků, kteří právě odjížděli přistaveným 
autobusem zřejmě na natáčení nějakého filmu. Hned při samotném vstupu jsme si 
prohlédli zmenšený model budov na Barrandově na Kavčích Horách. Dále jsme  tu 
mohli vidět fotografie z celé řady natáčení pořadu, Star Dance, aneb když hvězdy 
tančí uváděný moderátory Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. Poté následovalo 
promítání filmu, který byl věnován celkové historii České televize  
i prostorám, do nichž jsme se z nejrůznějších důvodů podívat nemohli. Dále jsme 

Tímto bychom chtěli poděkovat profesorům a studentům, kteří se pravidelně 
účastní promítání filmu, za podporu a ochotu při spolupráci v průběhu 

konání akcí v rámci Týdnů pro duševní zdraví. 
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dostali možnost vidět přímé natáčení pořadu pro děti Kouzelná školka s velice 
oblíbenými moderátory maňáskem Františkem a Luckou.  

Zde jsme se mohli osobně přesvědčit a podívat se na to, jak je neskutečně 
náročné a to po všech stránkách připravit takovýhle jeden jediný díl. Rovněž jsme 
navštívili prostory, ve kterých se natáčí mnoho dalších projektů např. pořad Hobby 
naší doby uváděný Jiřinou Bohdalovou, Kalendárium Saskie Burešové, Otázky 
Václava Moravce, pořady Déčka - Planeta YO i Studio Kamarád atd. Někteří z nás si 
pak měli možnost vyzkoušet práci za kamerou nebo činnost hlasatelů při čtení zpráv 
Televizních Novin. Na konci této prohlídky jsme si mohli vyzkoušet nebo se alespoň 
podívat na některé části různých dobových kostýmů nebo šatů, ve kterých herci 

vystupují. 
V samém závěru jsme ještě navštívili zdejší obchůdek s upomínkovými 

předměty a hned poté jsme již začaly tyto prostory pomalu opouštět a  chystat na 
zpáteční cestu domů. Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří pro nás tento perfektní výlet připravili a zorganizovali.    
                                                                                     

Svatoslava Klementová 

 

VÝLET DO PRAHY 

Na 23.10 jsme se moc těšili. Ptáte se proč? Protože jsme si udělali výlet do Prahy do 
České televize. Sraz jsme měli v 8:00 ve Fokusu v Chotěboři. Jeli jsme autobusem, 
který jsme měli objednaný dopředu. Cesta nám trvala asi 2 hodiny. Nejprve jsme 
viděli dokument o České televizi. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Viděli jsme 
natáčení pořadu. Ptáte se jakého? Kouzelné školky. Ptáte se, kdo tam byl? František 
a jeho nejlepší kamarádka Lucka. Pak jsme šli zpátky, kde jsme se koukali na 
dokument. Ptáte se, co jsme tam dělali? Zkoušeli jsme kostýmy, role moderátora-
moderátorky, kameramana-kameramanky, krále-královny, diváka-divačky. Pak jsme 
šli zpátky k autobusu a jeli jsme domů. Za všechny a hlavně za sebe můžu říct, že se 
nám výlet povedl, moc se nám líbil a těšíme se na další.  

Za všechny napsal a poděkoval Martin Šimon 
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LISTOPAD 

VÝLET NA ZÁMEK ŽLEBY 

Dne 29. 11. 2017 jsme uskutečnili vánoční výlet, který stál za to a všem ho moc 
doporučujeme. Všichni z Bludiště jsme se vánočně naladili a připravený vánoční 
program zámku Žleby jsme si moc užili. Však si přečtěte i vyjádření naší klientky, 
které mluví za vše.  

Na výlet jsme jeli 
minibusem, ten byl moc fajn. 
Výlet se nám celkově moc líbil, 
protože si myslím, že všichni 
Vánoce milují. Všude bylo plno 
živých stromků, vůně cukroví  
a hlavně perníčků, které jsme 
taky ochutnali. Viděli jsme  
i vánoční pohádku s vánoční 
postavou - kaprem. Bylo plno 
srandy.  

Magda N. 

Pro naše klienty byl tedy 
podzim pestrý, nejenom, že 

jsme se všichni naplno věnovali přípravám na TDZ, ale momentálně se naplno 
věnujeme přípravám na advent.  

Výroba vánoční dekorace, se kterou jsme měli možnost se pochlubit nejenom 
na chotěbořském rozsvícení stromečku, ale také na jarmarku v Lučici. Nachystali 
jsme si „Mikulášský den“, který se snažíme každý rok něčím obohatit. Letos jsme se 
domluvili s kamarády z STD, že bychom se mohli odpoledne sejít a společně si něco 
vyrobit. V této chvíli trénujeme zpívání vánočních koled, pečeme cukroví  
a připravujeme program na naši vánoční besídku, na kterou se každoročně všichni 
moc těšíme. Besídky se každoročně účastní rodiče klientů, pan starosta a zastupitelé 
města Chotěboř, vedení naší organizace a další přátelé FOKUSu.  

 

TIPY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

Kokosové kuličky 

Bezlepkové kokosové kuličky jsou skutečnou 
vánoční lahůdkou a neměly by na vánočním 
stole chybět. 

100 g másla 
70 g kakaa 
150 g moučkového cukru 
160 g strouhaného kokosu 
 ½ sáčku vanilkového cukru 
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1 lžíce rumu 
40 g strouhaného kokosu na obalení 
Máslo změklé při pokojové teplotě smícháme s kakaem, cukrem, kokosem, 
vanilkovým cukrem a rumem. Z dobře vypracovaného těsta tvarujeme kuličky, které 
obalíme v kokosu. Uchováme v chladu. 
 

Šohajdy 

Malinké košíčky, v jejichž čokoládové krustě se 
nachází vynikající ořechová náplň. Je možné 
volit i maličké košíčky velikosti pralinek. 
(rozpis na 16 ks papírových košíčků o průměru 
5 cm) 
 
Čokoládová poleva 
250 g čokolády na vaření 
100 g ztuženého rostlinného tuku. 
 
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu s tukem. 

Vylijeme dna košíčků asi ⅓ čokoládové polevy. 
 
Náplň 
150 g mletých vlašských ořechů  
150 g krupicového cukru 
100 g ztuženého rostlinného tuku 
1 celé vejce 
 rum podle chuti (cca 50 ml) 
 50 ml silné černé kávy 
150 ml mléka 
mleté oříšky nebo mleté piškoty na zahuštění 
 
Mléko vaříme s cukrem 5 minut, odstavíme a přidáme ořechy, tuk a vejce, dobře 
promícháme, znovu provaříme a přidáme rum a kávu. Opět důkladně promícháme  
a necháme zchladnout. Podle potřeby zahustíme mletými oříšky nebo piškoty. 
Chladné plníme do košíčků a přelijeme zbytkem polevy. 
Necháme vychladnout a uchováváme v lednici, vyndáváme těsně před podáváním. 

 

 
Přejeme Vám příjemné prožití 

vánočních svátku, bohatého Ježíška a 
hodně zdraví, štěstí, lásky a 

spokojenosti v Novém roce 2018. 
 

Klienti a zaměstnanci Denního 
stacionáře Bludiště 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

 
Sociálně terapeutická dílna Bludiště funguje již téměř čtyři měsíce v nových 
prostorech v areálu Obchodní akademie Chotěboř (Na Valech 290). Na podzim jsme 
stihli připravit nebo se zúčastnit několika akcí. První „zatěžkávací“ zkouškou byl Den 
otevřených dveří v rámci Týdnů pro duševní zdraví, který se konal v úterý 3. října.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájemců o prohlídku nových prostor STD se sešlo hodně, po celou dobu byla 
příjemná a uvolněná atmosféra.  

Návštěvníci si mohli také zkusit vyrobit některé výrobky – pletené krabice, 
květináče zdobené technikou decoupage (ubrousková technika) a zároveň si i svůj 
vyrobený výrobek odnést domů. Poslední výtvarnou činností byla koule Kusudama, 
ale jelikož její výroba je poměrně náročná a je potřeba mnoho jednotlivých částí, tak 
návštěvníci nám pomáhali skládat jednotlivé dílky. Kouli Kusudama ještě nemáme 
zcela hotovou, ale po novém roce se nám její dokončení jistě podaří. 

vzor 

 
Klíčovou aktivitou naší sociálně 

terapeutické dílny je zahrada. Na jaře je v plánu 
na ní vytvořit záhonky, kde budeme pěstovat 
drobnou zeleninu a ovoce, avšak v rámci Dne 
otevřených dveří nám na zmiňovanou zahradu 
zasadili první strom hned tři muži – pan starosta 
města Chotěboř, Tomáš Škaryd, pan 
místostarosta, Zdeněk Janovský a pan ředitel 
Obchodní akademie, Luděk Benák (fotografie ze 
sázení stromu je výše). Přesto, že nám ten den 

počasí příliš nepřálo, tak jsme vše skvěle zvládli. 

 
 
 

Klientka STD hovoří o budoucí zahradě: 
„Těším se, že tam budeme mít plody, třeba rakytník, maliny a pak si z toho třeba 

něco uvaříme.“ 
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NAŠE VÝRÁBĚNÍ Z KARAMIKY 
 

Naše činnosti v sociálně terapeutické dílně jsou různorodé, 
avšak jedno mají společné, zaměřují se na nácvik činností 
vhodných k zaměstnání (např. nácvik pravidelné docházky, 
dodržování přestávek, práce v kolektivu apod., kromě 
zmíněného také vyrábíme různé výrobky.) Mezi jednu 
takovou činnost patří práce s keramickou hlínou, při níž 
můžeme pracovat na soustředěnosti, procvičuje se 
motorika, trpělivost a mnohé další. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PRÁCE NA ZAHRADĚ NÁS BAVÍ  
 

Jak bylo zmíněno již výše, tak máme k dispozici také 
zahradu. Podzim byl ve znamení různých akcí a příprav na 
ně, vyrábění výrobků na Vánoce (a trošku ještě 
„zabydlování se“ v nových prostorách), takže na zahradu 
už nezbývalo tolik času. Přesto jsme se snažili trošičku na 
ní zapracovat, ale ta hlavní práce nás čeká v příštím roce 
hned z jara. 

 
 

     Spolupráce musí být, to je jasný  
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SETKÁNÍ DÁRCŮ 

 
V úterý 28. 11. se v Sociálně terapeutické dílně Bludiště 
konalo neformální setkání firemních dárců a partnerů 
Fokusu Vysočina. Atmosféra byla přátelská a už trochu 
předvánoční - návštěvníci si mohli vyrobit jmenovky na 
dárky.  U kávy jsme ochutnali zákusky z Cukrárny 
Ludmilka z Hlinska a chlebíčky z Mlsného baru 
z Havlíčkova Brodu. Obě provozovny jsou chráněné 
dílny Fokusu Vysočina s.r.o., které zaměstnávají osoby 
se znevýhodněním. Děkujeme všem, kteří nás 
jakýmkoliv způsobem podporujete. Velmi si toho 
vážíme. A děkujeme všem, kteří jste na akci přišli. 
   

               za středisko Chotěboř Jitka Klepetková 

 

 

PRODEJ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH 

Prosinec je pro nás také měsíc, kdy prodáváme naše výrobky na vánočních trzích.  
V letošním roce jste si mohli naše výrobky zakoupit na trzích v Lučici  

u Havlíčkova Brodu a v Chotěboři. 
 Prodej výrobků na trzích (absolvujeme cca tři až čtyři do roka) vnímáme tak, 
že se můžete podívat na výrobky, které s klienty vyrábíme a nějaké si od nás 
zakoupit (cena výrobků odpovídá ceně použitého materiálu). Klienti následně vidí, že 
jejich činnost v sociálně terapeutické dílně je smysluplná. Výtěžek z prodaných 
výrobků se vrací zpět do dílny na nákup dalšího materiálu, který se jinak nakupuje 
z vlastních zdrojů. Koupí výrobků si uděláte nejen radost, ale podpoříte také naši 
činnost.  
 Pokud byste se chtěli podívat nebo si zakoupit naše výrobky, tak nás najdete 
na adrese: Na Valech 290 (areál Obchodní akademie), doporučujeme předem 
zavolat (778 543 127), neboť chodíme např. nakupovat, jezdíme na různé exkurze 
apod. a nemuseli byste nás tak vždy zastihnout. 
 
 

Ukázka našich výrobků 
z živých větviček 
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PEČEME PERNÍČKY 

Myslím, že pro každého z nás jsou Vánoce spojené s pečením vánočního cukroví a i 
my, v STD jsme se do toho s vervou pustili a šlo nám to moc dobře.  

 

   
       

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za sociálně terapeutickou 
dílnu všem přejeme krásné 

prožití Vánoc a šťastný nový rok 
2018. 

 
 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Poděkování 
Dne 3. 10. 2017 nás navždy opustila naše babička Jarmila. 
Touto cestou chceme poděkovat organizaci FOKUS Vysočina  z. ú. za příkladnou 
péči, kterou babičce poskytovaly pracovnice osobní asistence. 
Služba přímé péče asistentek Soni a Ivany trvala několik měsíců a babička byla vždy 
velmi spokojená. 
Zároveň děkujeme za vyjádření soustrasti. 
                                                                                                                Rodina 
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VÁNOČNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Z minulého čísla časopisu – správné odpovědi 
Zajímavosti z Prahy: 1b, 2a, 3c, 4b 

 
Jmelí 
Podle jedné křesťanské legendy rostlo kdysi jmelí jako strom. Z jeho větví prý Josef 
vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Legenda dále praví, že po třiatřiceti letech 
tento strom porazili Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. 
Jmelí pak seschlo do malých keříků a stejně jako jsou křesťané živi z Kristova těla, 
tak i jmelí žije ze živin jiných stromů. 
 Větvička jmelí většinou nechybí o Vánocích v žádné domácnosti, a čím více 
má na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí čeká domácnost, kde je v novém roce 
umístěna. Má prý moc zahrnout dobrem všechny, kdo pod ní projdou. Podle lidové 
pověry prý jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej 
koupí sám. 
 Zvyk, že muž smí políbit každou dívku či ženu, kterou potká pod zavěšeným 
jmelím, pochází z Anglie. Za každý takovýto polibek se utrhávala jedna bílá bobulka 
až na tu poslední, ta se měla na jmelí nechat až do dalších Vánoc, prý aby z domu 
neodešla láska. 
  

Nyní si zkus zakrýt text a odpovědět na následující otázky: 
Otázky k textu: 
Co vyřezal Josef z větví stromu jmelí? 
a) kolébku   b) píšťalku   c) misku 
 
Co znamená, když má větvička jmelí hodně bílých bobulek? 
a) peníze   b) zdraví   c) štěstí 
 
Jmelí přináší štěstí: 
a) tomu, kdo je jím obdarován b) komukoliv  c) tomu, kdo si jmelí koupí sám 
 
Použitá literatura v časopise: 
Bestajovský, Martin. Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce ZIMA.Brno: Computer 
Press, 2006. ISBN 80-251-0476-1 
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