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Vážení přátelé,  

během jedné rozpravy nás napadl skvělý nápad, o který se s vámi chceme 
podělit a navrhnout vám účast na realizaci tohoto nápadu.  

Protože píšeme volné verše, krátké příběhy i jen jakési „výkřiky“, napadlo nás 
vypustit tyto „věci“ z našich notesů na světlo světa. 

Zatím jsme čtyři, což je sice dost, ale byli bychom rádi za každého, který se do 
projektu s námi zapojí. Jistě se najdou mezi vámi i ti, kteří si své verše a 
povídky schovávají do šuplíku. Teď se jim nabízí možnost k jejich provětrání  
a zveřejnění.  Přidejte se k nám a pojďme společně vytvořit nějakou hodnotu, 
která má smysl. 

Společně jsme se domluvili, že bychom se scházeli každou středu od 13:30 - 
15:00 hod. Zapojit se můžete pouze pokud přinesete něco, co jste napsali  Vy. 

V tomto programu, kterému společně vymyslíme název, si budeme předčítat 
naši tvorbu. Zamyslíme se nad obsahy básní, a můžeme o nich i diskutovat,  
a na základě tohoto třeba vytvořit i něco nového. 

Výsledkem naší práce by ideálně bylo jakési vydání básnické sbírky. 

Na vaší spoluúčast se již teď těšíme!  

               Veronika a spol. ... :-) 
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Výlet na Linhart.     
Velmi se povedl. Cesta 
vedla lesem, který byl 
krásný. Byla tam i legrace a 
dobře jsme se prošli. Velmi 
nás zaujaly tabule podél 
cesty plné zajímavostí. 
 

 

 

 

Vřídlo.   
 Je to zvláštní karlovarský 
úkaz, který upoutává 
pozornost pacientů města. 
Fokus ho navštívil v rámci 
výletů do okolí. Určitě se 
podařil. 
 

 
 

 

 
 

Pražský výlet na parník.     
Cesta na něj se povedla a 
byla veselá. Velmi dlouho 
na něj klienti vzpomínali.  
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Svatošské skály.     
Impozantní pohled na skálu 
je úžasný. Je tu krásná 
příroda. Tento výlet určitě 
nebyl marný. Je to zážitek. 
 
 
 
 

 

Vyhlídka Karla čtvrtého.  
Je z ní krásný pohled do 
varských ulic.  
Fokusákům se určitě líbil. 
 
 
 
 

 

Výlet na Tři kříže.     
Byl z nich krásný pohled na 
Karlovy Vary. 

na výlety zavzpomínal Pepa Srpek 
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O svobodě a víře 

Už je to pár týdnů, ještě v minulém roce. Vydaly jsme se s mou fenkou 
Sárou z Ostrova směr Radošov. Do Radošova je to moc daleko, tak jsme 
si daly za cíl Zemskou stezku, takže jsme dohromady šly 9 kilometrů. 
Asi na půlce cesty k Zemské stezce jsme potkaly sympatického 
vousatého pána, asi tak v mém věku. Vedle něj běžel zlatý retrívr, 
ze kterého vyzařoval takový zvláštní klid. Ten pán se mne zeptal, proč 
Sáru vedu na vodítku, proč jí nepustím volně běžet. Já jsem mu 
odpověděla: „A pak ji budu honit po lese.“ On mi odpověděl: „Musíte jí 
věřit.“ Ještě jsme prohodili pár slov a každý jsme šli na svou stranu. 
Jeho pes se napil vody vedle cesty. Já jsem udělala pár kroků k Sáře. 
Víra zvítězila a já jsem jí pustila z vodítka. Celou cestu šla po kraji cesty, 
ani nekontrolovala, jestli jdu za ní. Byl to krásný pocit důvěry a svobody 
pro každou z nás. Mohly jsme jít po svém, ani jsme už nikoho 
nepotkaly.  

Teď, když je to možné, chodíme také „na volno“, Sára reaguje na mé 
pokyny. Někdy mám pocit, že jsem potkala anděla v lidské podobě, 
když se mi něco takového přihodí. Ráda bych mu teď řekla: „Díky, měl 
jste pravdu, musíte věřit!“ 

                                                                                             Autorka: Hanka M. 
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Vzkaz pro nezodpovědné rozzuřené důchodce!  
 

(šetřit, myslet a nestěžovat si na vlastní hloupost, myslet na budoucnost)  

(nejde o provokaci ani urážku, ale o fakta ze života lidí, kteří jsou ve starobním důchodu, a které jsem měl 
tu čest poznat)  

 

 
Důchodce si stěžuje,  

vše je drahé, necestuje!  

Že si musí hledat práci,  

kuchyňského robota splácí!  

  
Ty důchodce nestěžuj si,  

v životě platíš za demenci!  

Měl sis spořit, nespoléhat na stát.  

Kup radši chleba, nechoď chlastat!  

 
V předváděčce vše hned koupíš,  

následně div banku nevyloupíš!  

Komu je dnes do vínku dáno,  

vstávat v deset každé ráno.  

 
Drahé doplňky stravy  

kupovat tě asi baví.  

Sněz si plato drahých tablet,  

do nichž škrob je jen namlet.  

 
K tomu ještě něco na erekci.  

Kup si to, vždyť je to v akci!  

V obchodě předběhni frontu,  

Tu nejdelší, třeba tamtu!  
 

Instalatérům ukaž, co je v kredenci,  

Netřeba domýšlet, kde máš penzi.  

Vol si klidně komunisty,  

další generace to má jistý!  

Napiš si stížností lidem na tisíce.  

Úřady nemají co na práci, tak klidně více!  

Nenechat mladým lidem práci,  

vždyť jen těm v důchodu se vyplácí.  

 
Žil sis jak baron,  

nemyslel na dny budoucí,  

však brzy odveze tě Cháron  

a my v životě zůstaneme tonoucí!  

 
Topící se v dluhu přívalu,  

mladým půjde to na hlavu.  

Kde vzíti na živobytí,  

budeme po důchodcích biti!  

 
Za chvíli nebudeme mít co žrát,  

když na budoucí generaci chcete srát.  

Děkujeme levicovému státu velice,  

ČSSD rozhází se na dávky tisíce!  

   
Ano i důchody jsou dávka.  

Lidé buďte rozumní, šetřete.  

Ať nezavládne rozumu stávka!  

Na novou generaci myslete! 
 
 
Autor: Martin L.  
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Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz  
 

 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 

 
 
 
Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti, a hlavně příspěvky 
posílejte na: 
redakce.fokuskv@seznam.cz 
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Nové FOKUSÁCKÉ týmy v Sokolově a Chebu: 
 
 
Sociální rehabilitace Cheb 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02 
 
Blanka Horníková           778 407 856  
Martina Eisenhammerová, DiS.   778 407 857 
Markéta Benešová, DiS.    778 407 858 
Marek Lučín      778 407 859 
 
 

Sociální rehabilitace Sokolov 
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Bc. Michaela Loudová, DiS.       777 481 105 
Lada Balická      778 407 851 
Michaela Langhojerová, DiS.    778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.    778 407 853 
Dagmar Zomerská     775 562 055 
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Kde nás najdete: 
 
Naše Sociálně terapeutická dílna je na ulici Stará Kysibelská 602/45  
v Karlových Varech - penzion Hestia, vchod je ze zadní levé strany 
penzionu, po schodech dolů. 
 
Kontakty: 
 

Oblastní ředitel: 

Jaroslav Hodboď  608961361 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 
 

 

Terénní tým:   

Nám. 17. listopadu, 710/12, Karlovy Vary – Rybáře 
 
    

Zuzana Habrichová, DiS. 775582276 
 

Mgr. Nikola Skalická  775562065  

Bc. Michaela Pirasová  775562056 

Bc. Michaela Štollová  775562061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775562059 
 
   Zpracovala: Diana Kostková  
   Podílela se: Veronika Kurincová, DiS. 

            Korektura: Marcela Dieneltová 
              Tisk a odborná IT výpomoc: Milan Kubík, DiS. 


