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Práce na Měsíčníku 

Své příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti týkající se Měsíčníku zasílejte prosím na 
emailovou adresu: petrikova@fokus-mb.cz  

Kdo nemá možnost poslat přes email, může mi příspěvek psaný ručně předat osobně v STD 
 Eliška 

Uzávěrka dalšího čísla je 30. 7. 2015 

 

 

Facebookový profil STD 

Milí klienti a přátelé Fokusu,  

STD má založen profil na facebooku. Přidáváme tam fotky z akcí, které pořádáme, fotky výrobků a 
činností, které v STD probíhají. Objevuje se na něm i program a veškeré pozvánky. Na naši zeď 
můžete samozřejmě přispívat i vy.  

Pokud chcete naši aktivitu sledovat, přidejte si nás do přátel – naše uživatelské jméno je Fokus Std. 

 

!!UPOZORNĚNÍ!! 

V minulém měsíci se v STD objevila žloutenka typu A. Prosíme všechny, aby si před 
použitím i po použití umyli pečlivě nádobí jarem. V STD jsou k dispozici dezinfekční mýdla, 
ve svém vlastním zájmu je používejte. 

 

 

Během měsíce července dochází ke změně našeho STD týmu. Petra Sládková, která dosud 
působila v šicí dílně, se s námi v půlce měsíce rozloučí. Stěhuje se do zahraničí. Přejeme 
tímto, ať se jí tam daří!  

Petru zastoupí nová kolegyně – Nela Matláková, se kterou se v dílně můžete potkávat již nyní.  

I v terénním týmu Karlovy Vary přibyla nová kolegyně – Markéta Bělová. A naše Karolína 
Polívková úspěšně dokončila studium na VOŠ, získala titul DiS. Gratulujeme, Kájo!  
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Program ČERVENEC 2015 
29.6 - 
3.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření    Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid Vycházka   Nestrukturovaný program 

  
6. - 10.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 
Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 
Úterý Nestrukturovaný program Dokument Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Čtení   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid Zahradničení   Nestrukturovaný program 

  
13. -
17.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Čtení   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Zpívání Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid, vycházka Nestrukturovaný program 

  
20.-
24.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid  Vycházka   Nestrukturovaný program 

  
27.-
31.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výrvarná 

dílna Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid  Vycházka   Nestrukturovaný program 

Změna programu vyhrazena! 
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ČERVENEC 

Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní. 

V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl 
Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia 
Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc 
patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název červenec je vlastně původně 
malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. 

 

PRANOSTIKY NA ČERVENEC 

 
 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.  
 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.  
 Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá. 
 Červenec - z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec. 
 Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 
 Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa. 
 Svatý Prokop seje houby. 
 Na Markétu když prší, ořechy se stromu srší. 
 Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“ 
 svatém Eliáši bouřky často straší. 
 Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. 
 Svatá Anna - chladna zrána. 

 

 

  



5 
 

Ukázky toho, co jsme v červnu vyráběli 

Výtvarnou a pracovní dílnu vede vedoucí STD Veronika.  Vymýšlí pro nás 
zajímavé techniky, neustále zkoušíme něco nového. Pracovní postupy nejsou 

nijak složité a zvládne je každý. Přijďte si k nám také něco zkusit ;)  

 

Zentangle- čmárání povýšené na umění 

 Je poměrně nové umění, které v sobě neuvěřitelným způsobem spojuje kresbu s relaxací. 
Možná i vy si při telefonování, čekání nebo na nudných schůzích bezmyšlenkovitě črtáte 
spirálky, čtverečky, smyčky. 

Nejlepší na tom je, že vůbec nemusíte umět malovat. Kreslení opakujících se tvarů, vzorů a 
linií zvládne úplně každý. Budete se přitom bavit, odpočívat a ještě ke všemu tvořit krásné 
originální obrázky pro radost sobě i svým blízkým. 

Inspiraci a podrobné návody pro tvoření Zentagle je možné stáhnout např.: ze stránek 
www.pinterest.cz 
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Fimo je název pro používaný pro  polymerovou hmotu firmy Staedtler. Vyrábí se v 

mnoha různých barvách, existuje mnoho úprav na výběr. Používá se pro výrobu mnoha věcí, 
včetně šperků, doplňků a dalších drobností. Pro tvrzení výrobků stačí obyčejná trouba a 
teplota 110°C. K výrobě se používá mnoha technik. Tolik z toho, co o tomto materiálu říká 
Wikipedia. Česká odbornice na výrobu z Fima Petra Nemravová nás s touto hmotou a 
postupem výroby z ní seznamuje ve své knize s jednoduchým názvem: Fimo.  

 

 

 

Veronika 
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Ukázky toho, co jsme během měsíce června v STD uvařili: 

Bramboráky s masovou směsí:  

Na bramboráky potřebujeme:  

 Brambory 
 Česnek 
 Majoránku 
 Sůl 
 Kmín  
 Hladkou mouku 
 Vajíčko 

Brambory oškrábeme a nastrouháme. Smícháme se všemi ostatními ingrediencemi do těsta. 
Poté lžící tvarujeme bramboráky na rozpálený olej, osmažíme z obou stran.  

Na masovou směs: 

 Vepřová kýta 
 Mražená zelenina 
 Bujón 
 Kari koření 

Maso nakrájíme na kostičky, zasypeme kari kořením, osmažíme v hrnci. Masou pustí šťávu, 
přidáme zeleninu a trošku podlijeme vodou. Do vody přidáme jeden bujón. Vaříme do 
změknutí. Voda se vypaří. Když zůstane vody v hrnci moc, odebereme trošku, rozmícháme 
v té troše hladkou mouku a zahustíme to.  
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Vepřový guláš 

Potřebujeme: 

 Vepřová kýta nebo plec 
 Gulášové koření 
 Masox 
 Sladká paprika 
 Cibule 
 Olej 
 Hladká mouka 

Maso nakrájíme na kostičky. Cibuli nakrájíme na drobno, osmažíme dozlatova na rozpáleném oleji, 
zasypeme kořením a přidáme maso. Maso nám pustí šťávu, až se začne šťáva odpařovat, přilijeme 
vodu a přidáme masox. Necháme vařit do změknutí masa. Poté zahustíme – mouka a voda.  
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A CO NÁS ČEKÁ V ČERVENCI?  

 

Vaření červenec 

Po 1. 7. – řízek s bramborovou kaší 

St 6. 7. – státní svátek – nevaří se 

Po 8. 7. – nudle s mákem 

St 13. 7. – rajská polévka, tvarohová buchta 

Po 15. 7. – paprikovo-smetanová omáčka s těstovinami 

St 20. 7. – kuřecí vývar s játrovými knedlíčky, koláč s jablky 

Po 22. 7. – čínská směs s rýží 

St 27. 7. – mrkvová krémová polévka, piškotová roláda 

Po 29. 7. – ovocné knedlíky (jahoda a meruňka) 
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Pozvánka na sledování dokumentu 

Dokument s názvem Berlínská zeď 

Dokument trvá 1hod a 45 min 

Promítání proběhne v prostorách STD v úterý 7. 7. od 10:00 hodin 

 

 

Pozvánka na dokument  

Promítání dokumentu:00 hodin 

Dokument nese název – Historie marihuany 

Těšíme se na hojnou účast 
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Vaše příspěvky 

Pohádka, kterou zaslal Honza Mišinger. Jelikož je delší, bude v měsíčníku uveřejněna 
na pokračování po dobu tří měsíců. Zde je druhý díl: 

H O N Z A  M Á L E M  K R Á L E M 
 

(Obnovená verze z 18.11.1984.) 

 

Pak poslal králi další telegram kde mu dal ultimátum, že do tří dnů 
musí dostat k obědu princeznu Viktorku. Král proto vyhlásil smutek a 
všechno se muselo předělat na černo. Potom slíbil tomu, kdo draka 
zabije, prin-ceznu Viktorku za ženu a k tomu svoje rybářské pruty. 
Koukám, že jste pěkný řízek, mohl byste zkusit s drakem bojovat. 
Ultimátum vyprší zítra v poledne.” „A to tady pro takové případy 
nemáte zásahovou jednotku?” divil se Honza. „No,” opáčil hostinský, 
„včera se o boj s drakem pokusi-la vojenská posádka z Náchoda, ale 
neuspěli, poněvadž to byli samí lam-pasáci.” „Dobrá, tak mi přineste 
tři spálené buchty a pivo, a já si to rozmyslím,” povídá Honza. 
Hostinský Meruňka napsal Honzovi účet černou tužkou a šel uchopit 
svýma špinavýma černýma rukama jeden čistý půlitr. 

     Po obědě se Honza rozhodl, že to s tím drakem zkusí. Hostinský 
mu popřál šťastné pořízení, zamával mu černým kapesníkem, ale 
zapomněl ho zkasírovat, na což přišel až večer, když mu tržba 
nehrála jako rozšlapa-ný trombón. Honza cestou na zámek Ratibořice 
minul několik zajímavých oznámení, například že večer tu účinkuje 
Černé divadlo, v kině běží film ČERNÝ TULIPÁN, a že pohřebáci a 
Cikáni mají ve frontě přednost. A přišel k zámecké bráně. Tam stál 
zbrojnoš Hemr a hned na Honzu spustil: „Stát! Kampak? Doklady!” „Já 
jsem hloupej Honza a přišel jsem bojovat s dra-kem,” vysvětloval 
Honza a strkal svůj tlustý pupek do dvířek v bráně. „Moment,” volal 
zbrojnoš, „ke králi tě můžu pustit až mi zodpovíš kont-rolní otázku. 
Jakou rychlostí létá nenaložená vlaštovka?” „Myslíš evrop-skou nebo 
africkou?” povídá Honza. „To nevím,” zrozpačitěl zbrojnoš. „No 
vidíš, nevíš nic, tak nazdar.” A Honza proklouzl do zámku a ani 
nemusel ukazovat občanku. Nejprve se dostal do předsálí a tam na něj 
ze dvou stran zíraly namontované kamery. Honza byl takový hračička, 
tak vylezl na židli a zkoumal jestli jsou objektivy kamer nastaveny 
správným smě-rem. Mezitím na druhé straně u monitorů seděl král 
Kaktus I. a najednou se mu na obrazovce začaly střídat záběry v 
zajímavém pořadí: Honzova ru-ka - Honzův nos - koberec - dveře - 
Honzova bota - strop. Když se asi minutu nic nedělo, rozčílil se 
král proč má čumět za drahé peníze do stropu a šel zjistit co se 
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děje. Otevřel dveře do předsálí a zakopl pří-mo o židli, na které 
stál Honza. Ten žuchl na zem jako pytel hoven a král přistál hned 
vedle jako tryskáč s vyjebaným autopilotem. Takhle jsem si to 
představování nepředstavoval, pomyslel si Honza, pomohl králi na 
nohy a pravil: „Já jsem hloupej Honza a přišel jsem bojovat s dra-
kem.” „Moment,” nato král, vylezl na židli a asi půl hodiny 
nastavoval kameru. „To je pohodička, co,” volal na něj Honza, „drak 
vám zatím seže-re princeznu, to vám nevadí?” Vtom vešla do místnosti 
princezna Viktor-ka, teda krásy moc nepobrala, možná byla o to 
chytřejší, ale každopádně měla obličej jako kdyby s ním lehce 
narazila do paneláku. Bohužel ale zase nebyla natolik ošklivá, aby 
ji drak odmítl sežrat. „Táto, vykašli se na kameru, stejně ti sem 
kdekdo vleze, neztrácejme čas,” tahala prin-cezna krále dolů se 
židle. Král nakonec usoudil, že drak je priorita, přestal si hrát s 
kamerou a pozval Honzu na čaj, aby mu dal instrukce na zítřejší den 
D. (D jako drak). Ta princezna nic moc, pomyslel si Honza, ale ty 
kozy by stály za to. Mezitím lokaj Kačaba nalil všem černý čaj a pak 
zůstal stát v pozadí jako mizerně placený komparsista. „Vaše veli-
čenstvo, já bych měl na draka perfektní plán, dneska mi to docela i 
mys-lí,” chlubil se Honza. „To vidím jak ti to pálí,” pokyvoval král 
hlavou, „sypeš si do čaje sůl.” Honza zčervenal jako třetina 
francouzské vlajky a tiše pravil: „No a jak to teda bude zítra 
probíhat?” Král rozložil na stole papír kde měl načrtnutý plán, 
kterému ani on sám nerozuměl a začal vykládat: „Drak chce princeznu 
do 12 hodin, takže akci spustíme v 11:00. Princeznu oblékneme do 
černého spodního prádla a černé džínsové soupra-vy. Náš kočí 
Stoklasa ji služební černou Tatrou 613 odveze k dobrošovské 
pevnosti. Tobě půjčím svého Trabanta, se kterým jezdím jenom na ryby 
a vyrazíš za Tatrou o pět minut později. Hlavně ho zaparkuj v 
dostatečné vzdálenosti od pevnosti, nerad bych aby mi ho drak 
spálil. Další průběh akce už je na tobě. Ale jestli drak princeznu 
sežere a ty to přežiješ, vyhni se mému království obloukem, sic tě 
dám popravit pro neschopnost jako jsem to již učinil s mým daňovým 
poradcem.” 

     Odpoledne strávil Honza ve společnosti princezny Viktorky, 
která si chtěla házet míčem, ale když ji Honza schválně několikrát 
trefil do toho jejího rozpláclého ksichtu, přešla ji chuť a šla si 
vyšívat kosočtverce na ubrus. Asi mám moc velkou ránu, pomyslel si 
Honza a šel ke stolu, že prý rychle napíše básničku o tom jak 
bravurně zabil draka. Když však po hodině usilovného přemýšlení 
vyplodil pouze rozcvičovací rým - Hamlet, Hamlet, Hamlet, do buřtů 
byl namlet - nechal toho a šel s králem na ex-kurzi po zámku. 
„Hlavně si nasaď návleky,” upozorňoval ho král, „máš ba-gančata jak 
Rudá armáda. A říkám ti na férovku - jestli draka zabiješ, tak ti 
stejně nemůžu dát Viktorku za ženu, seš moc chudej. Dole ve městě si 
můžeš vybrat nějakou jinou holku. Do postele jsou tam všechny 
dobrý.” Po exkurzi, kdy už se venku setmělo, ukázal lokaj Kačaba 
Honzovi jeho pokoj a všichni šli spát poměrně brzo, neboť král 
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Kaktus I. do dneška nebyl schopen zařídit, aby na zámku byla 
televize. Přitom stačilo využít monitor od kamer. Ale to už je jiná 
pohádka. 

     Honza se rozvalil v přidělené komnatě na posteli, ale nevěděl 
jak se má uvelebit. Přece jenom doma na peci to bylo něco jiného. 
Tady na něho z jedné strany pokoje soška andělíčka vystrkovala prdel 
a na druhém konci pokoje zase čuměla z obrazu podobizna ošklivého 
rytíře Kundašíka, který se proslavil tím, že dokázal projít zdí, ale 
dva dny to po něm za-zdívali. To Honza ještě netušil, že princezna 
Viktorka je nymfomanka. Přes den by si normálně házela míčem jakoby 
nic, ale v noci do ní vstu-poval erotický démon. Krátce po 22.hodině 
si chtěla princezna zažít po-hádku pro dospělé, takže vlezla k 
Honzovi nejprve do komnaty a vzápětí do postele. Honza, který ještě 
nespal, rychle rozsvítil lampičku na ro-kokovém nočním stolku a 
snažil se princezně naznačit… nebo spíš rozba-lit natvrdo, že mu 
stále chybí sexuální zkušenosti. „To ty říkáš jenom tak, že jo, a to 
mě právě vzrušuje!” zvolala princezna Viktorka a sápala se svými 
něžnými chapadly Honzovi po jeho kytičkovaných slipech. Honza nevrle 
zasyčel a snažil se proplížit někam pryč. Na princezně ho přita-
hovaly akorát její kozy a to zatím nestačilo. „Dnešní večer může být 
na-ším posledním,” prohlásila princezna, stáhla Honzovi slipy a 
chytila ho za péro. Chvilku se tak oba nemotorně potáceli po 
komnatě, pak se Honza pokusil o útěk a otevřel dveře do chodby. To 
nepomohlo, akorát ho prin-cezna tahala po chodbě. „Sakra práce, ty 
fakt neumíš šukat!” pištěla princezna a pustila Honzův neposlušný 
penis, takže Honza upadl hlavou na brnění v rohu chodby, ale nebojte 
se, milé děti, nic se mu nestalo. „Vrať mi slipy a hodinky!” hulákal 
Honza na princeznu a rušil noční klid. „Držte tam huby, tady se 
spí!” volal král Kaktus I., který měl komnatu zřejmě někde poblíž. 
Princezna strčila Honzu zpátky do jeho kom-naty a hodila za ním jeho 
prádlo i s hodinkami, které stačil Honza v le-tu zachytit, aby se 
nerozbily. A zase bylo vymalováno jako u Dvořáků. 

     Časně ráno začal král osobně bušit Honzovi na dveře a volal: 
„Vstávej, tlustoprde! Snídaně!” A honem běžel ještě do kuchyně 
upozor-nit kuchaře Huhlu ať Honzovi nedává moc velkou porci, neboť 
prý nejsme dojná kráva. Pozdě. Snídaně již byla připravená a Honza 
seděl u stolu, protože už byl dávno vzhůru - v tom středověkém 
pelechu nemohl pořádně spát, prostě mu chyběla pec, no. Takže Honza 
snědl 8 housek, 12 vajec, 6 sendvičů a vypil 3 litry čaje. „Dost, 
nebudu se přežírat,” utrousil dos-ti nemístně, protože král byl 
zralý na vybuchnutí jak námořní mina s na-drženým tykadélkem. Ale 
ovládl se když si uvědomil, že Honza má před se-bou den těžký jako 
šutr v těstíčku. Princezna se tvářila jako kdyby se včera večer 
vůbec nic nestalo, zřejmě byla naladěná na denní frekvenci, kdy její 
choutky ustupují do pozadí. Když to vypadalo, že Honza již o další 
jídlo nejeví zájem, dal mu král pokyn, aby si šel vybrat na draka 
zbraň. „Já chci sekeru,” prohlásil Honza sebevědomě, když s králem 
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vešel do skladu. „Na draka se sekerou,” chytal se král za hlavu, „to 
si chlap-če mávneš asi tak dvakrát, než tě drak zpopelní.” „To je 
můj problém,” odpověděl Honza a hrnul se mezi regály. Vtom se 
odkudsi zezadu vynořil kat Pikous a podával Honzovi sekeru. „A kde 
máš výdejku materiálu?” roz-čílil se král. „Asi ti sem pošlu 
hospodářskou kontrolu!” „To je dobrý, veličenstvo-šéfe,” mávl rukou 
kat, dáme sekeru do odpisů předmětů po-stupné spotřeby v používání, 
a kdyby náhodou přišla revize shora, tak necháme sklad vyhořet; jsme 
dobře pojištěni.” Král jenom něco zabručel jako čmelák, který omylem 
proletěl skrz rýžový nákyp, a vtiskl Honzovi do ruky ještě stříbrný 
zapalovač s nápisem VÍCKRÁT SI NEŠKRTNEŠ. „Pozor-nost podniku,” 
okomentoval to a šel Honzovi ukázat svého Trabanta. „Mu-síš řídit s 
citem,” poučoval Honzu, „moc nebrzdi nebo ti popraskají trubky. Moc 
netoč volantem nebo ti upadne kolo. Nemlať dveřma nebo se vysype 
sklo. A hlavně - nepřidávej moc plyn nebo se převrátíš.” A neprď do 
sedačky nebo se vznítí palivo, pomyslel si Honza otráveně, uložil 
se-keru do zavazadlového prostoru, sedl si do Trabanta, načež 
zjistil že ten svůj pupek má až na volantu a musí si posunout 
sedačku hodně dozadu. A reálně hrozilo, že bude muset vyhodit přední 
sedadlo a sednout si rov-nou na zadní. 

     Přesně v 11 hodin nastoupila princezna Viktorka celá v černém 
do černé Tatry 613, sedla si na zadní sedadlo, kočí Stoklasa nahodil 
motor a VŽUMMM… zmizel v prachu. „Ježišmarjá, to je pitomec!” 
vykřikl král. „Říkal jsem mu, že má jet pohřebním tempem. Honzo, 
okamžitě jeď za ním, těch pět minut odstupu už si nemůžeme dovolit. 
Ale s citem nebo ti upad-nou dveře.” Král Honzovi ještě zamával 
zmačkaným posmrkaným kapesníkem a šel se odreagovat čtením 
humoristického románu JÁ VÁM KÁLÍM NA OCEL. 

     Sotva Honza ujel asi kilometr, začal litovat toho, že ráno 
vypil ty 3 litry čaje. Močový měchýř se rázně hlásil o slovo jako 
zkorumpovaný poslanec a Honzovi nezbylo než si honem odskočit do 
křoví, čímž ztratil další cenné minuty k záchraně princezny. Navíc 
si ve spěchu nevšiml, že vedle křoví se na sluníčku vyhřívá kocour 
Mikeš a pochcal mu hlavu. „Promiň, to je jenom čaj,” omlouval se 
trapně, protože dobře věděl, že Mikeš mluví lidskou řečí a může 
Honzu pěkně zjebat. Však také za ním vy-mňoukával nějaké vulgarismy, 
ale to už Honza neslyšel, protože utíkal k autu. Ve snaze dohnat 
zpoždění vyrazil z Trabanta stokilometrovou rych-lost, až úplně 
ohnul ručičku tachometru. Takhle se přiřítil do Náchoda, povalil 
popelnici u domu sedláka Slinivky a přejel slepici panímámě 
Prďařové. Viděl to dopravní policista praporčík Mišunk a chtěl 
vysílač-kou přivolat na Honzu posilu, ale jak v rozčilení tahal z 
vysílačky an-ténu, tak si s ní vypíchl oko, upadl do bezvědomí a 
upadl. 

     Z Náchoda do Dobrošova je to pět kilometrů a Honza královo auto 
vů-bec nešetřil. Než dorazil k pevnosti, upadly mu dva disky u kol, 
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ztratil dveře u spolujezdce a pravé boční zrcátko viselo dolů jako 
nalitý neto-pýr. Před pevností Honza zjistil, že kočí Stoklasa 
nechal Tatru stát asi 50 metrů od pevnosti a zbaběle se šel schovat 
za skálu. Nebo možná že se tam šel vyčůrat a už tam raději zůstal, 
to je druhá varianta. „Princez-no, zalezte pod sedadlo!” volal Honza 
a šel si z kufru vzít sekeru, pro-tože drak už byl napůl vylezlý z 
pevnosti. Jenže ouha - u kufru se zase-kl zámek. Ale Honza si 
poradil. Karatistickým úderem prorazil karosérii Trabanta, jen ten 
tvrzený papír zachrastil. Vzniklou dírou už nebyl problém sekeru 
protáhnout. Zatím se drak vysoukal z pevnosti celý a z huby mu 
šlehaly plameny jak z pečené kachny, na kterou blbý kuchař nedal 
pozor. No počkej, hajzle, pomyslel si Honza a nastartoval Trabanta. 
Na-mířil auto drakovi mezi nohy, rozjel to naplno a vyskočil z auta. 

Pokračování příště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Na konci měsíce května se konal výlet do zookoutku Amerika, který organizoval TT Cheb. Jedna 
z účastnic výletu nám o něm napsala krásný příspěvek, děkujeme. 

Výlet do Zookoutku Amerika  

Dne 30.05.2015 jsme se sešli v počtu 7 lidech ve Františkových lázní u fontány, kde jsme seznámili.  Po 
seznámení jsme se vydali asi 2 km dlouhé trase do Zookoutku Amerika. Z Fokusu nás doprovázely Beatrice a 
Markéta.   

Do Františkových lázní jsem spolu s Pavlem přijela dřív, než jsme se měli sejít. Bohužel zrovna nám nepřálo 
počasí a tak jsme hledali místo, kde si můžeme sednout a dát si něco teplého. Měla jsem obavy, zda se výlet 
nebude rušit a tak jsem se SMSkou přesvědčila, že ne.  Když dorazili ostatní, tak už začínalo být hezky. Při cestě 
na Ameriku jsem se víc sblížila s Dášou a zapovídali jsme se. Cesta nám tak rychle utekla. Mezitím jsem fotila.  

 

Konečně na místě. 
Po vstupu do 
Zookoutku jsem se 
snažila co nejvíc 
nafotit místních 
zvířat. Moc jsem jich 
bohužel neviděla. Na 
tomto místě jsme si odpočinuli, nasvačili, napili, udělali 
společné foto a mohli jít zpět k nádraží. Mezitím při cestě 
k nádraží, jsme šli kolem kavárny Milano, kde jsme se zdrželi. 
Každý si něco objednal. Já si dala cappuccino, ale takovou 
vrstvu pěny jsem nečekala. Pak už opravdu rychleji směrem 
k nádraží. Stihli jsme vlak s Pavlem akorát. Ostatní doufám také 

odjeli včas a v pořádku. 

Nevím, jak se líbil výlet zúčastněným, za sebe můžu říct, že mně ano. Michala. 

Zpracovala: Michaela Jakubovská 
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Tento příspěvek zaslal klient Zdeněk Vopálka. Povídá v něm o dole Mauritius, který 

v nedávné době navštívil. Jeho návštěvu všem vřele doporučuje. Děkujeme Zdeňku 

Důl Mauritius 

Důl je postaven od roku 1545....1944. 0tevřen 2015. Je to 

národní kulturní památka. Prohlídka se koná ve štole 

Kryštof. Štoly se nachází pod sebou od 33 metrů pod zemi 

do 145 metrů, která je zatím nepřístupná. Přístupná je štola 

1 ...2 ve zhruba 45 metrů pod zemí. Přii příchodu dostáváte 

kabát, přilbu, baterku na helmu, holinky. Je dobře jak jsem 

zjistil si vzít rukavice z domova. Teplota je tam zhruba 

kolem pěti stupňů. Do dolu se vchází po schodech až do 

prvního podlaží. Horniny jsou vskutku zajímavé, po 

stěnách se vlečou žili rudy zvané cínovec. Chodby jsou 

úzké někdy se sem tam je nutno ohnout ale helma hlavu 

opravdu dobře chrání, také tam žijí dva druhy netopýrů, 

kteří to začínají osidlovat před podzimem. Je to opravdu 

velký zážitek pro více lidi je nutno se objednat dopředu. 

Svačinu s sebou nebo přilehlé restaurace nebo potom 

procházka do lesní restaurace přírodou 1,4 kilometru po pláních 

hřebečné....www.dulmaritius.cz ještě jedna rada, kterou ruka i průvodce není dobré pro 

klaustrofobiky a přecitlivělé lidi. Je dobré si tedy věřit nebo zůstat raději na povrchu u 

svačiny.....Vstupné:  důchodce – 100 

nedůchodce - 150  

rodina - mám dojem 4 lidé 350 

Což myslím za tu cenu, já šel za stovku, že to za to opravdu stojí. 

 

Zpracoval: Zdeněk Vopálka 
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Fotky dolu: 
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Báseň, kterou zaslala Anička Mendelová: 

Plně si života užívej, 

Na hodiny se nedívej, 

Vesele jen vesele, 

Život musíš brát, 

Vesele ráno z postele, 

Večer jíti spát. 
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Křížovku pro vás vytvořil Honza Mišinger 

NÁPOV.: 

SPY 
 

1 1. ČÁST 
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2 

 

3 4 5 6 7 

8 

   

9 

     

10 

   11      

12 

13 

    14     

2. ČÁST 
TAJENKY 

15 

  16      

18 

17 

19 

     20    

21 

22 

   23   25   

24 26 

 27 28      30  

29 3. ČÁST 
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Tajenka: Psychiatr: „Můžete ty Marťany vidět? “ „Ne, oni se nemůžou moc ukazovat, 
protože…“ 

  1. 180 – (50 x 3) : 2 + 5 42. citoslovce bolesti (výrazně) 
  2. symetrála (pozpátku) 43. městský znak 
  3. iniciály herce Kaisera 44. strohé (pozpátku) 
  4. anglicky "panenka" 45. křestní jméno zpěvačky Pilarové 
  (pozpátku) 
  5. literární dílo v deskách 46. tuhé skupenství vody 
  6. napodobenina 47. italský ostrov 
  7. SPZ okresu Žilina 48. ochrana zboží 
  8. pakostnice 49. značka cínu 
  9. dědictví 50. část oblečení (pozpátku) 
10. vesnice 51. možno 
11. účty 52. značka ampéru 
12. SPZ okresu Karlovy Vary 53. ženské jméno (11. února) 
13. vražedná zuřivost 54. značka dysprosia (pozpátku) 
14. bývalá italská měnová jednotka 
15. značka vápníku 
16. ruská řeka 
17. slovensky "jenom" 
18. sdružení 
19. zvrací (pozpátku) 
20. anglicky "lázně" (pozpátku) 
21. bručí (pozpátku) 
22. mlátit (pozpátku) 
23. koho 
24. značka polonia 
25. iniciály dcery herce Boleslava Polívky 
26. značka europia 
27. anglicky "vyzvědač" 
28. indiánský kmen (ve 4. pádu) 
29. utrhl to 
30. značka kyslíku 
31. bývalá MPZ Sovětského svazu 
32. on praskl 
33. domácí ptactvo 
34. pšouk 
35. SPZ okresu Vsetín (pozpátku) 
36. značka uranu 
37. solmizační slabika 
38. ruská měnová jednotka 
39. prostitutky (pozpátku) 
40. kruchta (pozpátku) 
41. německy "tak“ 
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  Návod na vytvoření květu z čajových sáčků od Michaely Jakubovské 

 TVOŘENÍ Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ 

Zasílám návod na jednoduchý „květ“, který může sloužit jako zápich do květináče, ozdoba na dárek, 
blahopřání, na zavěšení provázkem. Kdo už někdy skládal origami, tak to pro něj bude jednoduché. 

Má to blízko k této technice. Vychází se též ze čtverce. Nejlepší jsou na to čaje PICKWICK.  Je to 
vhodné pro děti, ale myslím si, že i dospělí to můžou skládat a bavit je to. Obrázky k návodu, který 

zde uvádím je z knihy „SKLÁDÁNÍ čajových sáčků“. Popsaný postup je mými slovy, tak snad to bude 
pochopitelné. Ještě jedna poznámka. Jak vidíte, je použit speciální papír, tak se nelekejte, vystačíme 

si z čajových sáčků. Pro ukázku jsem vložila obdobný „květy“ na konci návodu. 

Co je třeba: pravítko, nůžky, lepidlo (preferuji Herkules), špejli (není nutná, ale pro slepování 
jednotlivých dílků Herkulesem ,je dobrá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základ tvoří 8 hotových trojúhelníčků udělané ze čtverce.  Čtverec 
přeložíme vodorovně napůl, rozevřeme a přeložíme svisle napůl 

Aby se vám dělal lépe hotový trojúhelník připravený k lepení (viz. níže), 
tak z opačné strany šikmo přeložte čtverec , jak vidíte na obrázku. 

 

Rozložte trojúhelník. Vznikne čtverec, ten obraťte (aby byl vidět obrázek), 
vezmete do ruky čtverec a vmáčkneme k sobě 2 protilehlé rohy směrem 
dovnitř. Vznikne hotový dílek. 

 

Takto by měl vypadat hotový dílek. Pro připomenutí jich potřebujeme 8. 

 

 

Špejlí namočenou do lepidla naneseme trochu lepidla, jak je znázorněno 
na obrázku. 

 

Podle obrázku vložíte dílek na natřenou část lepidlem a to ve stejném 
směru dokola. Poslední dílek slepíte na obou stranách. 

   HOTOVO           

Podobné tvary, 

 které jsem dělala 

Michaela  
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Bludiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmisměrka 
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Užitečné internetové odkazy 

Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz 
 

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 
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www.stopstigmapsychiatrie.cz 
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Kontakty do Fokusu 

Aktualizované telefonické kontakty naleznete v seznamu dle středisek. 

Jaroslav Hodboď – oblastní ředitel, tel. 608 961 361 

Bc. Michaela Loudová, DiS. – zástupce ředitele, tel. 775 562 055 

FOKUS Karlovy Vary 

 

Sociálně-terapeutická dílna 

Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary (Penzion Hestia – vchod je ze zadní levé strany 
penzionu, po schodech dolů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kurincová, DiS. – vedoucí služby Tel. 777 365 237 

e-mail: kurincova okus-mb.cz 

Štěpánka Šimková Tel. 775 562 060 

e-mail: simkova okus-mb.cz 

Eliška Petříková, DiS.  Tel. 778 528 293 

e-mail: petrikova okus-mb.cz 

Bc. Nela Matláková Tel. 778 528 294 

e-mail: matlakova okus-mb.cz 
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Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Diana Kostková, DiS. – vedoucí 
služby 

775 562 064 

Bc. Markéta Bělová 775 562 059 

Andrea Hůlová 777 481 105 

Karolína Polívková, DiS. 778 528 291 

Dagmar Škarpová 778 528 290 

Petra Dejlová 775 562 061 

Dagmar Jandová 775 582 276 

 

FOKUS Sokolov 

Centrum sociální rehabilitace  

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov775 562 064 

Mgr. Nikola Skalická – vedoucí služby 775 562 065  

Lada Balická 778 407 851 

Michaela Langhojerová, DiS. 778 407 852 

Jiřina Procházková, DiS.  778 407 853 

Bc. Jana Forejtková 778 528 292 

Ing. Radomír Voznica – peer konzultant 778 712 228 

Mgr. Lucie Hetzerová, DiS. 775 562 056 
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FOKUS Cheb 

Centrum sociální rehabilitace  

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 

Markéta Benešová, DiS. – vedoucí služby 778 407 858 

Blanka Horníková 778 407 856 

Martina Eisenhammerová, DiS. 778 407 857 

Marek Lučín 778 407 859 

Bc. Eliška M. Chlapcová 775 562 054 

Beatrice Slavíková, DiS. 778 528 295 

Kristýna Ozinkovská, DiS. 778 727 391 
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Emhádéčkem k nám do dílny – jízdní řády  

 

 
 

 

 
 

 
Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti a hlavně příspěvky posílejte na email:  

petrikova@fokus-mb.cz 
 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 


