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Měsíční zpravodaj 
Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 

Sdružení pro péči o duševně nemocné 
 

 

 

 

 

 

 

Léto začalo 21. června 2015 v 18:37:33ha skončí 23. září 2015 v 10:20:06h 
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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 28. 8.2015 
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3.-7.8. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Společenské hry   Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Pracovní činnosti   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Výtvarné činnosti Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program 
Společ. 

hry 
Trénink 
kogn.fcí   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

10.-14.8. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Společenské hry   
Nestrukturovaný 
program   

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Výtvarné činnosti   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Trénink kognitivních funkcí Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Pracovní činnosti   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

17.-21.8. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Společenské hry Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Výtvarné činnosti   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Pracovní činnosti Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Vycházka   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

24.-28.8. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Společenské hry Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Šití broží 
Trénink 
kogn.fcí   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Dokument Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Vycházka   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
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31.8.-4.9. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program 
Kuř.vývar s 

játr.knedl,tvar.buchta Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Pracovní dílna   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření - šišky s mákem Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Vycházka   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
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SRPEN  

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České jméno pochází 
pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni 
obilí (tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku. 

V původním římském kalendáři (republikánském) byl název tohoto měsíce sextilis („šestý“) a 
měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal 
měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal dohromady třicet dnů. 

Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla upravena určitá nepřesnost v 
počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis 
přejmenován na augustus na počest reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu, 
že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný po současném císaři měl 
méně dní než měsíc pojmenovaný po Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden 
den, který byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 (nebo v přestupném 
roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské 
reformě. 

Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň převeden jeden den ze září do října 
a jeden den z listopadu do prosince a tak bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání 
dlouhých a krátkých měsíců. 

Zdroj: wikipedia.org 

 

PRANOSTIKY NA SRPEN 
 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 
 I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 
 Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 
 Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 
 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 
 Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. 
 V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda. 
 Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. 
 Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. 
 Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 
 Když pálí srpen, bude pálit i víno. 
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Ukázky toho, co jsme v červenci tvořili, čím jsme se bavili  

 

Něco málo z výtvarné dílny.  

 

 

Motýli z černé čtvrtky vyplnění hedvábným papírem. Krásně nám zdobí vchodové dveře. 
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Stromy malované temperami. Koruny stromů jsou tvořeny pomocí houbičky na nádobí. 

První obrázek je dílem klienta Karla S., nese název: Moucha 
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Hodně oblíbeným programem se v poslední době staly společenské hry a jednoznačně vedou Dostihy 
a sázky. Přijďte si s námi zahrát. 

 

Honza M. v roli bankéře     Soustředěni na hru 
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Pozvánka na sledování dokumentu 

Dokument s názvem: Vězněm v cizině – těhotná ve vězení 

Dokument trvá 50 min 

Promítání proběhne v prostorách STD v úterý 26. 8. 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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VÝLET S FOKUSEM 
Vážení klienti Fokusu, pojeďte s námi strávit poslední srpnovou sobotu - 29.srpna 2015

v PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU CHOMUTOV 

Odjezdy: Cheb 8:18, Sokolov 8:43, Chodov 8:54, Karlovy Vary 9:05, Ostrov 9:19 

Pořadatelé výletu Dagmar Škarpová a Dagmar Jandová z Terénního týmu Karlovy Vary nastoupí do 
vlaku v Karlových Varech, odsud se bude kupovat společná jízdenku – K.Vary – Chomutov a zpět. 

Hradí Fokus. Cestu do Varů a z Varů do města bydliště si klienti hradí sami.  

Příjezd: Chomutov město 10:02 

Společně se vydáme do zooparku, založeného v roce 1975. Zoopark je specializován na chov zvířat, 
pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných 
zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, 
mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. 

Vstupné: dospělé osoby 75,- Kč, průkaz ZTP 45,- Kč 

Předpokládaný odjezd  - Chomutov město: 13:49/15:49 

Příjezd: Ostrov 14:32/16:32, Karlovy Vary 14:46/16:46, Chodov 14:58/16:58, Sokolov 
15:08/17:08, Cheb 15:35/17:35 

Nezapomeňte si vzít s sebou: dobrou náladu, chutnou svačinu a průkaz ZTP 

Zájemci se mohou hlásit od 24. 8.- 27. 8. 2015 Dagmar Škarpové na tel.č.: 778 528 290,  
e-mail skarpova@fokus-mb.cz nebo prostřednictvím  svého case managera. 

Těší se na Vás Dagmar Škarpová a Dagmar Jandová  

V t é d ělé b 75 Kč ůk ZTP 45 Kč
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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 třetí a poslední díl: 

H O N Z A  M Á L E M  K R Á L E M 
 

(Obnovená verze z 18.11.1984.) 

 

Drak trojhlasně zaúpěl zasažen v místech, kde to nebolí snad jenom 
Golema, vychrlil horkou páru, takže z Trabanta zbyl jenom stín. 
Honza využil to-ho, že se drak potřebuje jaksi stabilizovat, sehnul 
se, rozběhl se a proběhl drakovi přímo mezi nohama. Po ocase mu 
vyběhl na hřbet a zaťal mu silou svých 138 kg sekeru přímo do krční 
páteře. Drak zachroptěl a jedna hlava po druhé mu klesly k zemi. Pak 
ještě chvíli chroptěl jako důchodce vyznávající lásku ježibabě, a za 
minutu a sedm vteřin bylo po něm. „Vidíte, princezno?” chlubil se 
Honza. „Princ Bajaja je proti mně normální sráč, ten sekal drakovi 
hlavy jednu po druhé a ještě navíc ho ta jedna zranila.” Honza 
vytáhl princeznu z Tatry, nenápadně jí přitom šáhl na kozy, aby měl 
dvojitý dobrý pocit z vykonané práce a poslal jí za kočím, ať ho 
vyzvednou u vchodu do pevnosti, že prý ho bitva s drakem zmohla. 
Když princezna odešla, šel Honza k drakovi a vyrval mu z hlav 
jazyky, aby měl trofej. Pak se spokojeně natáhl, že si dá šlofíka, 
pro-tože kdoví kam až ten kočí Stoklasa zalezl, a jistě bude chvíli 
trvat než se odváží přijít. Události však nabraly jiný směr jako 
parník, do kterého vodník začal mlátit basebalovou pálkou. Kočí 
Stoklasa se ukázal jako bezcharakterní zmetek, když suše oznámil 
princezně: „Pro Honzu ne-pojedeme, nesnesu aby byl někdo lepší než 
já. Pojedeme na zámek a řekneš králi, že draka jsem zabil já. Pak se 
s tebou ožením, stanu se králem a zavedu daň z blbosti. Jestli mě 
neposlechneš, tak tě zabiju a znásilním. Vlastně obráceně. A králi 
řeknu, že tě drak sežral i s Honzou. Tak si vyber, máš dvě varianty, 
jednu lepší než druhou, hehehe.” Co měla prin-cezna dělat. Jedinou 
nadějí pro ni bylo to, že české pohádky většinou dobře dopadnou. Ne 
jako ty orientální sračky, kde se na závěr všichni svatebčané utopí 
v rašeliništi nebo kde statečný princ Ahmed zabije cho-botnici a 
náhle zemře na infarkt. Ale to jsem odbočil, zkrátka kočí do-stal co 
chtěl. Ale Honza, ten byl pro něho nebezpečný svědek. Proto kočí 
nastartoval Tatru, rozjel se k pevnosti a spícího Honzu bestiálně 
pře-jel. „Promiň, kamaráde, jsi překážka silničního provozu,” 
vtipkoval ješ-tě, a aby dílo zkázy dokončil, zařadil zpátečku a 
Honzu přejel ještě jednou. Spokojen s tím, že mu potom nenahmatal 
puls, vylezl na draka, vytáhl z něj sekeru a odsekal drakovi hlavy, 
aby měl pro krále důkaz. Sekeru tím úplně ztupil, tak ji potom 
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zahodil do Polska. Hlavy naložil do prostorného zavazadlového 
prostoru Tatry a odjel s princeznou ke krá-li. Předpokládal, že až 
Honzu někdo najde, bude si myslet, že ho přejel drak. Ale pozor - 
kočí Stoklasa nemohl vědět jednu důležitou věc: Přes Honzovu vrstvu 
sádla není slyšet puls, a ta také zmírnila tlak pneuma-tik, takže to 
Honza přežil. Když se odpoledne probudil a uviděl na svém těle stopy 
po pneumatikách a k tomu bezhlavého draka, rozsvítilo se mu v 
makovici jak v činžáku na chodbě, kde hlučná návštěva nabourala ve 
tmě hlavou do zábradlí. Tak pokrčil rameny nad svým neúspěchem a 
rozhodl se, že se vrátí k mámě, a třeba někde cestou sežene novou 
pec. Ovšem nevě-děl, že kočí Stoklasa sice dostal od krále svolení 
vzít si princeznu Viktorku za manželku, ale ta si vyprosila odklad 
svatebního obřadu o rok a den. Kočí nic nenamítal, tak si byl jistý 
že už Honza princezně nepo-může. Král byl spokojený, protože věděl, 
že kočí mu nasazoval parohy když byl ženatý, tak ať si je teď někdo 
nasadí jemu. Dračí hlavy nechal vystavit v loveckém salónku, kde měl 
i jiné trofeje; většinu z nich vy-hrál v kartách nad známým 
cestovatelem Emilem Holubem. 

     Honza pec sice nesehnal a musel zase spát na té nakreslené, ale 
ne-povedená dračí mise ho donutila jezdit do města na školení, a to 
přede-vším k doktoru Plzákovi se sexuálně vzdělávat, aby se mu už 
nemohlo stát, že by mu nemohl stát. Máma Honzu sice přesvědčovala, 
aby si k tomu přidal ještě lekce angličtiny, protože prý - kolik 
řečí umíš, tolikrát se vykecáváš, ale s tím Honza brzy praštil, 
neboť ho nebavilo překládat debilní věty typu - můj otec pracuje 
jako přidržtaška, moje matka je mo-je sestra, můj švagr vůbec 
nepatří do rodiny, jak se dostanu na nádraží? Nevím. 

     Uplynul jeden rok. Honza úspěšně dokončil školení u doktora 
Plzáka a byl nabitý teorií k prasknutí. Zbývalo ověřit si své 
znalosti v praxi. A tu ho napadlo se znovu vydat do království 
Kaktusa I. a kočímu Stokla-sovi tam pěkně nasadit parohy za to co mu 
provedl. Myslel si, že prin-cezna je dávno za něho provdaná. A to se 
pěkně mýlil jako učitel, který vykládal žákům, že Lenin vynalezl 
žárovku a měl to moc těžké s tou pás-kou přes oko. Honza tedy znovu 
přišel do královského města a jaká to proměna: Všude visí barevné 
vlajky, čůrací panáček stříká do kašny něja-kou bílou sračku a nad 
řeznickým krámkem visí nápis DNES ZELENÝ SALÁM. Tak Honza šel zase 
do té hospody, ale ta už se nejmenovala U ČERNÉHO VO-LA, nýbrž U 
BÍLÉ KRYSY. Ubrusy na stolech už nebyly černé, byly krásně bílé a 
flekaté. Když se objevil hostinský Meruňka, Honza hned chtěl vě-dět 
co to všechno znamená. Hostinský Honzu nepoznal a tak mu začal vy-
právět jak kočí Stoklasa zabil draka a tak dále. Honza si zacpal 
uši, protože nemohl poslouchat takovou lež prolhanou a běžel rovnou 
na zámek Ratibořice, aby uvedl věci na pravou míru. Cestou zase 
minul zajímavá oznámení - prý že bílé pláště mají ve frontě přednost 
a v kině běží film CIKÁNI JDOU DO NEBE, AŤ JDOU TŘEBA DO PRDELE. 
Když přišel Honza k zámku, zase tam stál zbrojnoš Hemr a ten na 
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rozdíl od hostinského Honzu poznal a vykřikl: „Ha, to seš ty co sis 
minule dělal srandu z mojí kontrolní otázky!” „Musím ke králi 
Kaktusovi I. nebo se stane neštěstí!” volal Honza a cpal se do 
brány. Zbrojnoš mu zastoupil cestu a povídá: „Musím dodržovat úřední 
postupy. Dám ti jinou kontrolní otázku a když ji uhod-neš, pustím tě 
ke králi. Kolik dnů uplynulo od stvoření světa?” „Sedm,” odpověděl 
Honza bez váhání, „pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a 
neděle…” a už při posledním slově povalil překvapeného zbroj-noše do 
kytiček a zmizel v zámku. Zbrojnoš Hemr ale tentokrát nezaváhal a 
začal Honzu pronásledovat až do předsálí zámku kde ho dostihl. Honza 
užuž bral za kliku do sálu, když mu zbrojnoš podtrhl zezadu nohy, 
takže zůstal viset ve vzduchu a rukama se držel kliky. Všechno ovšem 
snímala jedna z kamer, takže král na druhé straně u monitorů 
nechápal co se to zase děje a otevřel dveře do předsálí. Tím uvolnil 
napětí mezi Honzou a zbrojnošem a oba se zřítili na vyšisovaný 
koberec. „Zastavte svatební hostinu!” volal Honza. „Já jsem zabil 
draka, ne nějaký podělaný kočí!” „Ten tlusťoch mi neukázal ani 
doklady,” stěžoval si zbrojnoš a snažil se srovnat helmu, kterou si 
pádem promáčkl. „Tenhle bordel se musí vysvět-lit!” rozhodl král, 
poslal zbrojnoše zpátky k bráně a vtáhl Honzu do sá-lu, kde u stolu 
seděla princezna Viktorka s kočím Stoklasou. Bylo tam ještě pár 
svatebních hostů, z těch významnějších to byl markýz de Sádlo, baron 
Gruber a hraběnka Stoličnaja. Sotva princezna Honzu spatřila, roz-
zářila se jako žárovka, kterou ovšem nevynalezl Lenin. „Tady ten 
řízek tvrdí, že on zabil draka,” prohlásil král ke svatebčanům. Kočí 
zbledl jako děrná páska a začal křičet: „On kecá! Draka jsem zabil 
já, jeho hlavy jsou v loveckém salónku!” „Ano, hlavy možná, ty 
trumpeto, ale jestlipak jsou v nich jazyky?” opáčil Honza. Teď kočí 
zbledl ještě víc, úplně jako celý kotouč děrné pásky. „Přines 
hlavy!” poručil král lokaji Kačabovi, takže tento nakvašeně praštil 
s čajovým servisem, aby mohl plnit jiný úkol. Rozložil přinesené 
hlavy hezky na svatebním stole, až se z té hnusné zelené barvy 
udělalo špatně dalšímu svatebnímu hostovi, panu Jáchymu Pakovi z 
Postoloprdele, takže ten vzápětí hodil šavli rov-nou do ovocné mísy. 
„To se potom uklidí,” řekl král soustředěný na jiný problém, „zatím 
jezte a pijte co hrdlo ráčí. Dobrou chuť.” Honza vytáhl z kapsy 
dračí jazyk, ale bohužel jenom jeden, zbylé dva někde po cestě 
vytrousil. Jazyk se přesně hodil drakovi do tlamy. „Ej, škoda že 
nemáš všechny,” litoval král, „teď je to nerozhodně.” Král si teď 
musel všech-no dobře promyslet. Rozvalil se proto na trůně jako 
důchodkyně s nákup-ními taškami na lavičce u konečné stanice MHD, 
která tříská holí do dve-ří řidičovi autobusu, nedopřeje mu 
plánovanou přestávku a chce si sed-nout dovnitř. Nakonec krále 
napadla úplná hovadina: „Koupíme v hračkář-ství dva nafukovací draky 
a kočí s Honzou do nich budou píchat vidlič-kami, komu dřív 
splaskne…” ale to už mezitím pricezna Viktorka v přítom-nosti Honzy 
ztratila všechen strach z kočího a začala křičet jak to všechno 
doopravdy bylo. Kočí, který už byl trochu v pohodě z toho, že Honza 
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ještě nevyhrál, teď zbledl ještě víc, úplně jako celá krabice děr-né 
pásky. A vzápětí se usvědčil sám, protože zařval na princeznu: „Ty 
mrcho, já tě zabiju!” Popadl na stole kuchyňský nůž, napřáhl k ráně, 
ale Honza čekal že to princezně nedaruje a byl ve střehu. Teď mohl i 
ukázat, jak je na svoji váhu mrštný. Jediným skokem skočil na stůl, 
šlápl do po-blité mísy, svižně se odrazil, přeskočil pleš barona 
Grubera a chytil kočímu ruku s nožem. Pak mu ji perfektně zkroutil a 
to tak šikovně, že kočí se propíchl sám. „Tak,” povídá Honza, „zlo 
bylo potrestáno jako Pe-píček, který řekl spolužákovi že je ještě 
větší blbec než pan učitel, a dobro zvítězilo.” Král nechal odnést 
tělo kočího, aby ho mohl druhý den předhodit tygrům v ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem a pak se zamyslel: „Především mě nejvíc serou 
zbytečně vyhozené peníze za svatební hosti-nu.” „To nevadí, to se 
sní,” prohlásil markýz de Sádlo a začal si honem cpát pečené kuře do 
kapsy. „Všichni hosté ven!” rozčílil se král. „Já vám dám, 
vyžírkové! Jak je rok dlouhý, tak na brigádu do zámecké zahrady 
nikdo z vás nepřijede, ale jak je žrádlo zadarmo, tak jste tu 
všichni!” Král pak za všemi pečlivě zavřel dveře, otřel kliku, 
kterou markrabě Kryštof Cucák z Pančáků upatlal od majonézy, a 
obrátil se k Honzovi: „Honzo, jak jsem říkal - seš moc chudej. Vzít 
si princeznu a případně být potom králem prostě nemůžeš. Vyspíš se u 
nás ještě jednu noc, ráno ti dám ty svý rybářský pruty a ahoj.” 
„Nestojím o vaše klacky,” odsekl Honza, „dejte mi novou pec, nic víc 
nechci.” 

     V noci zase chytila princeznu nymfománie. Celý rok to tlumila 
tím, že v noci běhala do schodů, aby to ze sebe vyběhala, protože 
jediný chlap nablízku byl kočí Stoklasa a s tím teda souložit 
nehodlala. Ačko-liv - šuškalo se mezi služebnictvem, že si občas 
vrzla s lokajem Kača-bou. Ale tentokrát tu byl Honza a druhá šance. 
Když mu zase po 22.hodině vlezla princezna do komnaty, Honza s tím 
tentokrát počítal a už seděl na posteli. Hned vyskočil a mrskl s 
princeznou do postele. „No to je dost,” povídá princezna, „už jsem 
myslela, že ti to doktor zakázal.” Za chvíli už jenom Honza volal: 
„Lež! Máš krátké nohy!” A konečně zúročil v praxi to, co se naučil u 
doktora Plzáka. 

     „To byla šichta jako kráva,” povídá Honza ráno u snídaně panu 
krá-li, „ta vaše Viktorka, to je sex-kulomet na druhou. Ještě, že 
nebudu králem. Bejt současně na trůně i v posteli, to by nešlo, já 
chci mít svůj klid na peci. Dejte mi tu pec a já jedu domů. A pokud 
můžu radit - princeznu dejte za ženu lokaji Kačabovi, beztak po ní 
furt čumí, jak jsem si ráčil všimnout. Kdykoliv jde kolem princezny, 
tak je nadržený jak dělobuch.” Tak král řekl, že to všechno udělá, 
protože už chtěl mít Honzu z krku, dal mu náklaďák, nechal mu tam 
naložit pec, kterou ovšem služebnictvo ukradlo babičce na Starém 
bělidle a popřál mu šťastnou ces-tu. Jen Honza odjel, řekl král: „To 
jsou věci v mém zámku. Ale já vám u-kážu vy sexuální maniaci!” 
Lokaje Kačabu poslal za trest do kláštera, odkud ho posléze 
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vyhodili, protože lákal jeptišky na sbírku motýlů, kte-rou prý měl v 
zákoutí za kapličkou. Princeznu Viktorku král nakopal do zadku a 
řekl jí, že když si chce užívat, tak musí zůstat svobodná. Tak 
Viktorka potom chodila na splav zpívat a lákala tam nezkušené 
mládence. Za pár týdnů už žádný z chlapců v okolí nebyl panic a 
kdekdo pokyvoval hlavou se slovy - to je síla! 

     Honza přivezl pec do rodné vesnice, zastavil před chalupou, 
vyběhla máma a Honza zvolal: „Tak už jsem tu zas! Kapesník už mám 
celý posmrka-ný, ale pec jsem sehnal.” Když se ho máma zeptala, co v 
sousedním krá-lovství zažil, Honza jenom mávl rukou: „Ale, to ani 
nestojí za řeč, tro-chu jsem souložil, jinak nic.” Tomu slovu máma 
nerozuměla, tak už se radši Honzy na nic neptala. Ten vzápětí 
zjistil, že s pecí neprojde dveřmi u chalupy; musel ji tedy postavit 
do zahrádky a druhý den začít kolem ní stavět novou chalupu. Ale šlo 
mu to velice pomalu, jednak mu někdo neustále kradl cihly a jednak 
mu tam pořád lezla kontrola kvůli stavebnímu povolení. Až konečně 
nadešel den D (D jako dostavěno), kdy Honza slavnostně otevřel novou 
chalupu a prohlásil: „Tak, a pokračujeme v tradici.” Lehl si na pec, 
ani ruce zprasené od malty si neumyl a us-nul. Zdálo se mu o 
makových buchtách, které na něm loudil pohádkový dě-dek, Honza mu 
jednu po druhé cpal do krku, dědek se dusil a vyluzoval příšerné 
zvuky. „Jen papej, jsou v tom vitamíny,” chechtal se Honza a 
vlastním smíchem se probudil. „To má ta pohádka veselý konec,” 
liboval si, otočil se na druhý bok a jestli tam ta pec pod ním zase 
nepraskla, tak se tam válí dodnes. 

Konec  
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Anička Mendelová zaslala: 

Když každý moudřejší ustoupí, 

Budou si hlupáci dělat, co chtějí. 
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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  

 


