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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  

Uzávěrka dalšího čísla je 30. 3. 2016 
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Z oblasti psychiatrie: 

Třetina Čechů se potýká s nějakým duševním onemocněním 

Nějaké duševní onemocnění či problém měla podle odhadů expertů čtvrtina až třetina Čechů 

a Češek. Většina lidí ale potíže neřeší. Zhruba 14 procent trpí úzkostnými poruchami, sedm 

procent depresemi a téměř šest procent demencí. Během roku přímo na dveře psychiatrických 

ordinací zaklepe více než 600 tisíc mužů a žen. 

Tento počet roste, v roce 2005 to bylo ročně pouze 450 tisíc lidí, zaznělo v nedělních 

Otázkách Václava Moravce. Důvodů stoupajícího trendu je řada. Například se prodlužuje věk 

dožití, kdy se hlásí choroby, které se v předchozích generacích nestačily masově rozvinout. 

Sebevraždy i deprese 

Mezi startéry duševních onemocnění ale patří i projevy moderní doby a společnosti. 

Dlouhodobý stres, přetěžování, osamělost, traumatizující zážitky, dlouhodobý strach a obavy. 

„Mezi ženami, které dlouhodobě zažívaly násilí ze strany partnera, se může rozvinout 

posttraumatická stresová porucha,“ řekla Zdena Prokopová z ROSY – centra pro ženy. 

„Při analýze zdravotních dopadů násilí v rámci projektu Stop násilí pro zdravotnictví se mezi 

106 obětmi vyskytlo šest pokusů o sebevraždu, 56 žen začalo trpět depresemi, 88 poruchami 

spánku,“ dodala Prokopová. 

Zvláště závažný problém je chronický nedostatek dětských psychiatrů. To ztěžuje možnost 

odhalit včas u dětí počínající problémy. Že je třeba posílit včasný záchyt a pomoc lidem 

s psychickými problémy, dosvědčuje řada tragických událostí, kdy duševně nemocní lidé 

zaútočili na spoluobčany. 

Reforma je nutná 

Proto je potřebná i reforma současného systému psychiatrie. Rychlejší zřizování nových 

center duševního zdraví, jichž by měly do pár let v Česku fungovat tři desítky, a která 

představují začátek tolik potřebných změn, brzdí nedostatek personálu. 



  

 

Pracovníky, kteří by se lidem s psychickými nemocemi a potížemi v nových střediscích 

věnovali, bude nutné nejdřív vyškolit, řekl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce předseda 

odborné lékařské psychiatrické společnosti a ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin 

Hollý. 

Psychiatrie dostává podle údajů ČTK ročně kolem devíti miliard z 250 miliard korun, které na 

zdravotní péči vydávají zdravotní pojišťovny. Z evropských fondů by ČR na reformu mohlo 

získat do roku 2023 asi čtyři miliardy korun. Roční provoz 30 center má vyjít na 450 miliónů 

korun. 

V Česku funguje dvaadvacet velkých léčeben. Reforma, která by měla podle plánů trvat do 

roku 2025, počítá s přesunem pacientů z velkých zařízení právě do přívětivějších komunitních 

center duševního zdraví. Nabízet budou nejen zdravotní, ale i sociální služby. 

          
 Zdroj:novinky.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Nemocnice Ostrov 

Psychiatrii a rehabilitaci najdete v novém pavilonu. 

V lednu letošního roku byl zahájen provoz pavilonu B Nemocnice Ostrov, kde vzniklo 

moderní lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. Vznikem lůžkového 

pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace došlo k přesunu stávajících ambulantních a 

lůžkových částí předmětných oddělení do nových, kapacitně lépe vyhovujících prostor, které 

umožní zavedení nových léčebných metod, zajistí včasnou a efektivnější lékařskou péči a 

znamenají tak výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče pro klienty zdravotnického 

zařízení. Oddělení psychiatrie je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou 

částí v kraji. Nově zřízené oddělení rehabilitace je z hlediska nabídky a komplexnosti služeb 

rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče 

v takto požadovaném standardu a kapacitě chyběla.  

Psychiatrické oddělení pod vedením prim. MUDr, Václava Feruse je umístěno v 1. 

„oranžovém“ patře, kde je akutní stanice a ve 2. „modrém“ patře, kde se nachází 

psychoterapeutická stanice. Celková kapacita oddělení je 50 lůžek. Disponujeme pokojem 

intenzivní psychiatrické péče, geriatrickým pokojem, dvou a třílůžkovými pokoji 

s příslušenstvím. Psychiatrický stacionář je v přízemí pavilonu B se samostatným vchodem. 

Součástí programu stacionáře je za dobrého počasí klimatoterapie ve Sportparku Ostrov a 

každé úterý AT skupina určená pro motivované klienty se závislostní problematikou.  

Rehabilitační lůžkové oddělní je v nejvyšším patře budovy a činí 32 lůžek. Ambulantní 

rehabilitace je v přízemí pavilonu B, kde bude pacientům sloužit rozšířená vodoléčba, jejíž 

součástí je Kneippův chodník, (střídavé koupele dolních končetin) tzv. šlapačky, 2 vířivé 

koupele na horní končetiny, 2 vířivé koupele na dolní končetiny a 3 celotělové vany a bazén.  

Zdroj: https://www.facebook.com/ostrovnemocnice/ 

 

 

 

 



  

 

Novinky z Fokusu 

Milí čtenáři,  

v této části měsíčníku se nyní budeme pravidelně zabývat novinkami, které se u nás ve 
Fokusu odehrávají. Jistě jste si všimli, že se naše terénní týmy rozrostly a již v nich nefigurují 
pouze case manageři (CM). Ve všech terénních týmech jsou také pracovní konzultanti (IPS). 
V Chebu a Karlových Varech po jednom a v Sokolově dokonce dva. V Sokolově je v týmu 
navíc peer konzultant. V Chebu dokonce psychiatr.  

O těchto úlohách v týmu Vám napíší sami ti, kteří je vykonávají.  Eliška 

 

Chebský tým Fokusu má svého psychiatra. 

V souvislosti s projektem financovaným z Norských fondů došlo k začlenění lékaře 
psychiatra do chebského komunitního terénního týmu. Case manageři (průvodci) nyní mají 
možnost konzultovat zdravotní a psychický stav svých klientů prakticky každý den a mohou 
si s sebou nového kolegu brát k návštěvám a intervencím. Pokud má sám klient o konzultaci 
zájem, má možnost oslovit svého průvodce a skrze něj schůzku domluvit. V omezené míře 
jsou tyto konzultace poskytovány i pro karlovarský a sokolovský tým. 

Zároveň pro tohoto lékaře vzniká v Chebu nová psychiatrická ambulance, kde se v budoucnu 
(snad od června 2016) budou moci klienti registrovat – možnost registrace bude dána přáním 
klienta a odsouhlasením v týmu. Ambulance bude mít (jako jiné zdravotnické ambulance) 
uzavřenou smlouvu s pojišťovnami, bude poskytovat standardní služby včetně vydávání 
receptů na léky a bude fungovat primárně pro klienty chebského Fokusu, zařazení jiných lidí 
bude řešeno individuálně ve výjimečných případech. 

Současným týmovým psychiatrem je MUDr. Jan Beneš, který je do Fokusu zapůjčen z 
Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze (PNB), která participuje na výše zmíněném 
projektu. Na jeho práci naváže od května 2016 jiný lékař, nejspíše kolega z PNB, jehož pobyt 
bude opět pouze dočasný. V plánu je obsadit na tuto pozici stálého psychiatra. 

Projekt navazuje na současnou tendenci přetvářet mnoholetě působící sociálně-rehabilitační 
týmy na multidisciplinární komunitní centra, která jsou pilířem péče o duševní zdraví ve 
většině vyspělých evropských zemích (v ČR se dle návrhu probíhající psychiatrické reformy 
budou v budoucnu jmenovat Centra duševního zdraví neboli CDZ). Doufejme, že se 
podobných projektů dočkáme nejen v okresech Karlovarského kraje, ale i v ostatních částech 
naší země. 

Jan Beneš 

 

 

 



  

 

Hezký den všem čtenářům, 

rozhodla jsem se po pár měsících působení ve Fokusu, jako IPS – pracovní konzultant, 

půjčit si kousek místa v měsíčníku, abych napsala pár řádků o tom, co IPS je, jak Vás mohu 

podpořit a zároveň vyzdvihla skvělé výsledky těch z Vás, kteří se již pustili do práce. 

Na začátek mi dovolte projevit trochu té radosti z toho, jakou úžasnou cestu jste Vy, kteří se 

mnou pracují, za tak krátkou dobu ušli. Klobouk dolů a velké díky! 

A teď trochu té teorie    

Pozice IPS neboli pracovní konzultant, mi dovoluje podpořit každého klienta Fokusu, 

který projeví zájem o pracovní uplatnění a to zejména na volném trhu práce. TÍM SE 

MYSLÍ: utvořit představu vhodného pracovního uplatnění, vytvoření strukturovaného 

životopisu, hledání dané práce, doprovod k pohovoru (pokud si tak klient přeje), podpora při 

podpisu pracovní smlouvy…  

Přirozenou podporou je dodání odvahy, povzbuzení. Cokoliv, co je třeba, abyste co 

nejsnáze nastoupili do zaměstnání a udrželi se tam pochopitelně co nejdéle. 

V okamžiku, kdy do práce nastoupíte, spolupráce mezi námi, jak by se mohlo zdát, nekončí. 

Naopak začíná. Stojím Vám po boku, kdykoliv potřebujete podporu, probrat první pracovní 

zkušenosti aj.  

Za tu dobu, co tu jsem, se nám společně opravdu dobře daří. Většinou každý, kdo zájem 

projevil, pracovní zkušenost získal a velká většina se úspěšně zapracovala. 

Jestli si tedy pohráváte s myšlenkou najít si práci v karlovarském kraji, můžeme to zkusit 

společně. Budu Vám zmiňovanou podporou, cestu si budete určovat sami. Stejnou službu 

doposud poskytovala také Kristýna Ozinkovská pro Cheb, kterou nově vystřídala Kristýna 

Hernová a pro oblast Sokolov jsou plně k dispozici Jan Veselý a Iveta Chmelařová. 

Závěrem jen děkuji, že mi dovolujete být v této míře součástí Vašich životů a za milou 

spolupráci. Všem, kteří pracují, hodně štěstí. Těm, kteří stále hledají, trpělivost ale především 

nám všem klidné dny. 

Vaše Katka 

 



  

 

Spolupráce klientů s IPS 

Má cesta z chráněné dílny na volný pracovní trh 

 Úvodem svého článku bych se rád představil. Jmenuji se Tomáš K., v srpnu mi bude 32 let a 
trpím (mimo jiné) simplexní schizofrenií.  

Do Fokusu jsem se dostal tak, že mi při mé hospitalizaci na otevřeném oddělení Psychiatrické 
ambulance Nemocnice Ostrov pár milých a příjemných terapeutek řekl o samotné jeho 
existenci.  

 Co následuje, je historie. Po 3 letech v chráněné pracovní dílně, kde jsem šil, mi vypršela 
smlouva o zaměstnání. Šťastnou shodou náhod Fokus v té době zřídil novou funkci IPS 
(pracovní konzultant). Byla jím slečna Kateřina Szabová. Tady bych svou introdukci na chvíli 
rád přerušil a poděkoval slečně Szabové, za to že mi našla práci (kde jsem sice vydržel necelé 
dva měsíce, ale byl to nutný a nevyhnutelný krok vpřed). Konkrétně to bylo uklízení v 
karlovarské krajské nemocnici na šest hodin pro OZP. 

 Veselé historky z natáčení? Inu, moc jich nebylo... Jedním z určitých bodů obratu bylo, když 
mi jedna paní povídala, že bych měl sedět někde v supermarketu za kasou... Něco se ve mně 
zlomilo a já si uvědomil, že musím odejít z této práce. Ale takových důvodů bylo přirozeně 
víc...  

 Přirozeně. Jelikož jsem jakožto intelektuál a jakožto lidská bytost byl nespokojen se svou 
stávající prací, hledal jsem si - za vydatné pomoci slečny Szabové - práci novou. Přinejlepším 
v administrativě. Co jsem udělal bylo, že jsem si na Internetu nechal zasílat z několika 
pracovních serverů (InWork, Jooble, Volnej flek, Práce,...) nabídky práce v administrativě. 
Jednoho krásného večera ještě krásnějšího dne jsem našel inzerát na (atypickém pracovním 
inzertním serveru) Bazoši našel inzerát na jednoduchou administrativní práci pro OZP. Chtěli 
buď životopis, nebo data. Poslal jsem data, odpověděl na telefonický pohovor, absolvoval 
osobní pohovor, domluvil se na dohodu o práci na zkoušku (tohle raději doma nedělejte, ale 
chodil jsem po práci do práce, tak moc jsem chtěl změnit práci...) a po absolvování práce na 
zkoušku mi byl nabídnut hlavní pracovní poměr. Zítra od 21:34 29.2.2016 nastupuji, tak mi 
držte palce, ať mi to tam alespoň nějakou dobu vydrží...  

 Co mi má první zkušenost na volném trhu práce dala a vzala? Vzala mi iluze, že ze mne bude 
dobrý uklízeč, potažmo dělník... Dala mi poznání, že se dokážu vybičovat k práci, která mi 
toho víc bere než dává. A pracovní návyky. Sice jsem měl nějaké již z Fokusu, ale toto byl 
opravdový křest ohněm...  

 Jak bych ohodnotil práci slečny Szabové? 10 bodů z deseti možných. Nejenom že mi našla 
práci, ale ještě mě v ní udržovala, když jsem na tom byl psychicky hodně špatně. Proto 
neváhejte a kontaktujte svou IPS ještě dnes. S pozdravem  

Tomáš K. 

 



  

 

Co to znamená Peer konzultant ? 

Peer - (z angličtiny) vyjadřuje označení osoby stejného stavu. Např. věku, postavení, 

schopností či dalších shodných charakteristik. V podstatě je to vrstevník, člověk na stejné 

úrovni. 

Model Peer konzultanta k nám přišel z Holandska. V ČR v letech 2012-2013 bylo zařazeno 

prvních 10 Peer konzultantů do péče o duševně nemocné. 

Ve Fokusu se jedná o člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Je ve stabilizovaném 

stavu, na cestě k zotavení. Má být nadějí pro klienty, že úzdrava je možná a že je možno žít 

plnohodnotný život i s nemocí. Pracuje se svým osobním příběhem, se zkušenostmi s nemocí, 

úzdravou a zotavením. Sdílí společné prožitky a používá vhodně části svého života pro pomoc 

klientovi. 

Radomír Voznica – peer konzultant Sokolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORMACE ZE ŠICÍ DÍLNY 

 

 

Milí čtenáři,  

jistě jste si všimli, že březnové číslo měsíčníku prochází velkými změnami. Dozvídáte se tu 

spoustu nových informací.  I okénko naší šicí dílny, které se zde od nynějška bude pravidelně 

objevovat, je novinkou. 

Myslím, že šicí dílnu vám nemusím sáhodlouze představovat, protože většina z vás ji zná a ví, 

co zde děláme, a jaké výrobky vychází z rukou našich šikovných zaměstnanců. Přesto pro 

některé může být tato informace nová a právě vám naši dílnu v krátkosti představuji. 

Šicí dílna je tréninková dílna pro lidi, kteří potřebují obnovit pracovní návyky a tím si zvýšit 

možnost uplatnění na běžném trhu práce. V současné době máme zaměstnané 4 klienty 

Fokusu, ale od března se naše stavy navýší o další 3 zájemce. Stále však zůstávají ještě další 

neobsazená pracovní místa. Vaše dotazy ohledně zaměstnání u nás, vám rádi zodpoví vaši 

CM, nebo terapeuti STD. 

Výrobky, které vznikají v dílně, nabízíme k zakoupení na různých trzích v Karlovarském 

kraji. Tento měsíc nás čeká první trh v roce 2016 a to 9. března v prostorách muzea v Chebu. 

Jste všichni srdečně zváni. O tom, jak se nám prodej vydařil, se dočtete v dubnovém vydání 

měsíčníku. 

Štěpánka Šimková – vedoucí STD 

 



  

 

 

Zaměstnanec šicí dílny Pavel představuje svůj 
výrobek.  

Tašku vyrobil včetně střihu, aplikace a šití zcela 
sám. 

Je velmi důležitou součástí pracovního kolektivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Činnost dílny v minulém měsíci: 

 

 

Soutěž o nejlepšího Pečibrka je v plném proudu. Po prvním měsíci soutěžení je zatím ve 

vedení Pavel T. Ten za svůj skvělý výkon obdržel od všech „porotců“ nejvyšší počet bodů. 

Upekl nám výborný perník s čokoládou, mňam!  

Do soutěže se může přihlásit kdokoli. Stačí se jen nahlásit terapeutkám u nás v dílně. 

Nejpozději den před soutěží potřebujeme seznam surovin, které budete pro svou tvorbu 

potřebovat, abychom stihly nakoupit.  

Ti z vás, kteří nechtějí nic upéct, přijďte alespoň ochutnat díla ostatních a ohodnotit je. 

Pečeme každý pátek po úklidu STD. (Pozor - kdo se nezúčastní úklidu, nemůže se účastnit ani 

soutěže)! 

Těšíme se na vás v hojném počtu.  

Kdo trumfne Pavla?   

 

 



  

 

Kromě toho, že každý pátek soutěžíme v pečení, zabýváme se i dalšími činnostmi. 

Samozřejmě pokračuje oblíbené vaření a to každé pondělí a středu.  

V pondělí vaříme polévku a moučník – cena jídla v pondělí je 25,- Kč 

Ve středu vaříme hlavní jídlo – cena jídla ve středu je 40,- Kč 

Pokud se jídlo nesní v den vaření, mohou si klienti, kteří se vaření účastní, vzít jídlo domů 

nebo si ho nechat v dílně na druhý den. Pokud by chtěl druhý den jíst někdo, kdo ale nevařil, 

může si jídlo dát za menší poplatek. Polévku za 5,- Kč a hlavní jídlo za 10,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Co jsme během února vyráběli 

 

 

 
 

Začínáme s jarní výzdobou. Šili jsme ptáčky z látek, které jsme vycpávali vatelínem a 

ozdobili plstí. K ptáčkům jsme přidali ještě srdíčka z samotvrdnoucí hmoty. Vzor jsme na 

nich vytvořili pomocí krajky. Barvili jsme pomocí vodových a akrylových barev a laků na 

nehty.  

 



  

 

 

 

 

 

Ptáčky jsme vyráběli z vlny, dozdobili korálky. Nohy jsou dodělávané z drátků. Kdo by měl 

zájem si takového ptáčka sám vyrobit, nechť přijde k nám do dílny a své přání sdělí 

terapeutkám.  Rády se s vámi této činnosti budeme věnovat 

 



  

 

 

Co budeme vařit v březnu?  

Vaření březen 

PO 7. 3. – cuketová polévka, čokoládový koláč s červenou řepou 

ST 9. 3. – masová směs v bramboráku 

PO 14. 3. – zelňačka, jablkový koláč s drobenkou 

ST 16. 3. – Pangasius se šunkou na žampionech, vařené brambory 

PO 21. 3. – bramboračka, bábovka s tvarohem 

ST 23. 3. – Rajská omáčka s hovězím masem 

PO 28. 3. – Nevaří se, zavřeno 

ST 30. 3. – Rizoto z kuskusu 

P : 

 

 

 



  

 

 

Vaše příspěvky 

Anička Mendelová zaslala: 

- Chovejme se ke svým přátelům tak, 

jak chceme, aby se oni chovali k nám. 

 
- Osud míchá karty, my hrajeme. 

 

 

 



  

 

Pohádka od Honzy Mišingera 

T Ř I  Z L A T É  V L A S Y  K M O T R A  C O M P U T E R A - pokračování 

     Uplynulo skoro 18 let. Zase bylo jaro, ptáci se začali vracet z teplých krajin, někteří agresivní jedinci 

cestou přes Itálii vyklovali oko italskému cyklistovi na tréninku reprezentačního družstva, na stromech 

vyrazily první pupeny a německý skokan na lyžích Klaus Klingenthal si vyrazil zuby. Několik králů 

mezitím dokralovalo, ale král Oxidus úřadoval na Oranžové Lhotě dál. Už z něj byl starý šedivý dědek, 

ruce se mu třásly, však už měl padesátku na krku. Královna na tom nebyla o moc líp. Taková čtyřicetiletá 

stařenka z ní byla. Zato z princezny Roxany vyrostl pěkný kus k nakousnutí - něco mezi přežranou 

anorektičkou a Otesánkem držícím hladovku, zkrátka tak akorát. Také ze Sindibáda vyrostl pěkný 

chasník překupnický, který vskutku dělal mlynářovi Hemzákovi spojku k odběratelům mouky a bílého 

prášku. I stalo se jednou, že král Oxidus v rozčilení kopl komořího Slizouna do prdele a poničil si své 

sedmimílové boty. To už ale dávno nebyly ty původní, ve kterých se vrátil z Tater, zlaté oči, že by boty 

od Vietnamců vydržely 18 let, chachá! Tentokrát však král vyrazil na své šlapací tříkolce pro nový pár 

přímo do Zlína k Baťovi, před jehož továrnou stál stánek, kde bohužel zase Vietnamec prodával 

sedmimílové boty a král skončil u něj. Sice ušetřil, ale ne zrovna na pravém místě. Jako pan Novák, 

který vyrazil do Polska plného známých veksláků a těšil se, že si také pořídí levné boty. Sehnal krásné 

lakýrky za pouze třetinovou cenu, jenomže začalo pršet a boty se mu rozpadly. Pan Novák si totiž koupil 

boty pro nebožtíky do rakve. Tak, a král Oxidus si hodil nové boty do ruksaku, že je použije až později 

a domů se vracel na tříkolce. Co čert nechtěl, zpáteční cesta vedla kolem mlýna mlynáře Hemzáka. Tam 

se zrovna motal Sindibád s pytlem mouky, který chtěl uložit do skladu. Jak ho měl přes rameno, tak přes 

něj krále vůbec neviděl a vstoupil mu do jízdní dráhy. „Pozor!” zařval král a zmáčkl brzdu tak silně, že 

mu ulétla brzová gumička a spadla do řeky Moravy. Král se s tříkolkou převrátil a nabral hlavou mlýnský 

kámen. 30 vteřin nevěděl jak se jmenuje, které je datum, kdo je prezidentem USA a že Jan Žižka už 

dávno nežije. Ze dveří vykoukl mlynář Hemzák a volal: „A hele - máme hosta. A válí se nám tady jako 

mrcha. Pojďte dál.” Sindibád si naložil praštěného krále na záda a táhl ho do mlýnice se slovy: „Zveme 

vás na oběd. Musíte ochutnat naše topinky na Induloně.” U oběda, před kterým se mlynář trochu 

načichal ředidla, aby byl ve formě, se král vzpamatoval z rány do palice a rozpovídal se: „Vidím, 

mlynáři, že máš zdatného pomocníka. Hodí si těžký pytel na záda a ještě si u toho vesele pohvizduje 

jako kdyby šoustal Angeliku, markýzu andělů.” „Však mi taky byl seslán osudem,” odpověděl mlynář. 

„Zítra tomu bude přesně 18 let, co jsem ho jako plovoucí škvrně vylovil z řeky a dal mu jméno 

Sindibád.” Na ta slova král zbledl jako bílý jogurt a úplně přestal jíst. „Copak, copak?” divil se mlynář. 

„Nechutná vám Indulona? Asi jsem do ní dal málo bílého prášku.” Ale král náhle vyskočil jako kdyby 

se do něho zavrtala tarantule a vykřikl: „Tvůj pomocník musí se mnou okamžitě na zámek!” „Jéje, vždyť 

je to náš pan král!” vykřikl mlynář. „Sorry, veličenstvo, že jsem vás hned nepoznal, ale jak jste se tam 

venku válel, myslel jsem že patříte ke skupině geologů, kteří tu hledají v okolí vzácné kameny, ale zatím 

prý našli jenom zkamenělého prince Burana co ho kdysi ve skalách zaklela zlá čarodějnice Megarajda.” 



  

 

Král Oxidus hned začal smlouvat: „Zaměstnám Sindibáda v zámecké kuchyni. Platím slušně. 500 dukátů 

měsíčně a z toho ti může vždycky tak 100 dukátů poslat na přilepšenou.” Mlynářovi zasvítily oči jako 

reflektory, kterými namol opilý osvětlovač při divadelním představení Maryši totálně oslnil Vávru, který 

si leknutím vylil kávu na svoji namaskovanou hlavu, a původně dramatická hra vzala zcela jiný konec. 

Mlynář začal počítat co mu hodí víc, jestli část Sindibádovy výplaty nebo překupnictví. Samozřejmě, že 

víc hodilo překupnictví, tak začal s králem smlouvat a požadoval 1000 dukátů na ruku za uvolnění 

zaměstnance. Král souhlasil, ale tolik v hotovosti u sebe neměl, proto dal mlynářovi šek. Protože měl se 

Sindibádem samozřejmě zcela jiné úmysly, tak se nelze divit, že šek byl falešný. Mlynář Hemzák se 

pod tlakem vidiny lehce nabytých peněz ani nenamáhal sepsat s králem o Sindibádovi smlouvu a honem 

běžel se šekem do banky. Protože nejbližší peněžní ústav byl vzdálen asi 5 kilometrů, měl král dost času 

na svůj plán. Zatímco si Sindibád odskočil na čůrandu, připravil si král pero a papír. Přestože se po 

mlynářových topinkách cítil být trochu zfetovaný, povedlo se mu napsat pro královnu tento dopis: Drahá 

Xantypo! Chuligán, který ti přinesl toto psaní, je nebezpečný psychotický masový vrah a musí být 

okamžitě naším katem Škubánkem sťat. Včera v pařezové chaloupce chladnokrevně podřízl Křemílka 

a Vochomůrku, dnes ráno oddělal Rumcajse karatovým úderem do zátylku a ještě během dopoledne 

uškrtil ovčí babičku kvůli mizerným 3 tisícům invalidního důchodu. Je naší povinností učinit tomu 

přítrž, neboť za chvíli by pohádkové postavy mohly být nedostatkovým zbožím. Ať si kat dobře nabrousí 

sekeru. 

Král psaní zapečetil, a když se vrátil Sindibád ze záchodu a zapínal si poklopec, řekl král: „Toto 

psaní dáš královně, abys prokázal svou totožnost. Já dorazím na zámek až zítra, takže si vezmi moje 

nové sedmimílové boty, aspoň je vyzkoušíš. Já už nějak dojedu na tříkolce i s jednou brzdovou 

gumičkou.” Král si myslel, že až druhý den přijede na Oranžovou Lhotu, bude už Sindibád o hlavu 

kratší, jeho mrtvola bude zakopaná u zámecké zdi vedle hrobu neznámého vojína a věštba o Sindibádově 

svatbě s princeznou Roxanou v den jeho 18. narozenin se nenaplní jako nádoba, u které Bruce Lee 

prokopl dno. Spokojeně sedl na tříkolku a odjel z mlýna bezpečně daleko, protože tušil že až se vrátí 

mlynář Hemzák z banky, ztropí pěkný cirkus Humberto kvůli tomu falešnému šeku. To měl pravdu - 

mlynář se vrátil pozdě odpoledne vzteky rudý jako malinový jogurt a vykřikoval, že pokud mu ještě 

někdy přijde do mlýna na návštěvu nějaký šlechtic, tak ho posype bílým práškem, po kterém se promění 

v želvu s motorem vzadu. 

     Zatímco král Oxidus sehnal nocleh v brněnském hotelu Všivák, vykračoval si Sindibád vesele, aniž 

tušil, jaká je král svině. Protože už se stmívalo, chtěl se také poohlédnout po nějakém noclehu. Spát 

venku se mu ale nechtělo, na jaře jsou noci ještě studené jako mrtvola, na kterou si patolog odložil pár 

lahví plzeňského, aby se lépe vychladilo. Tu náhle v dálce spatřil světýlko, a když přišel blíž, zjistil že 

přímo u silnice stojí chalupa. Sindibád šel a rázně zabušil na dveře, až si narazil zápěstí. Dveře si vrzly 

jako nadržený horník v díře mimo důl, otevřely se dokořán a na prahu stála ta třetí sudička, která 

Sindibádovi předpověděla svatbu s princeznou. Ano, byla to ta, která měla tenkrát před 18 lety kozy na 



  

 

břiše. Ale doba se změnila; sudička teď měla nové, silikonové, trochu si nechala vytáhnout i ksicht, 

takže Sindibád se logicky zeptal: „Mladá paní, nemáte trochu pitné vody? Já mám takový hlad, že bych 

u vás přespal.” Sudička vycenila falešné zuby a pravila: „Jen pojď dál, Sindibáde. Pomůžeš mi 

přestěhovat almaru.” „Jaktože mě znáte, mladá babičko?” divil se Sindibád. „Mládenče, já znám 

všechny pohádkové postavy, vždyť jsem z toho maturovala. Třeba podle abecedy, hele - víla Amálka, 

Budulínek, Cipísek, Česílko, Dlouhý, robot Emil, Famfulín, Gorbačov, no nebudu ty zjevy jmenovat 

všechny.” „Rád bych vám pomohl s almarou, stará slečno,” odpověděl Sindibád, „ale narazil jsem si o 

ty vaše podělané dveře zápěstí.” „To vyřešíme,” mávla rukou sudička, vzala z regálu brašnu Červeného 

kříže a postříkala Sindibádovi celou ruku jakýmsi smradlavým sprejem. „Jde vám to hezky, dámo 

středních let,” pokyvoval Sindibád, „akorát že jste mi postříkala druhou ruku.” No, tak jsme se zasmáli 

a pokračujeme v ději dál. Stěhování almary přeskočíme, stejně ji Sindibád postavil sudičce na kuří oko 

a to vůbec nebylo k smíchu. A ta ještě navíc zaječela jak saxofon tanečního orchestru československého 

rozhlasu. 

     Když si Sindibád šel po večeři lehnout do komory, netušil že mu sudička do pití namíchala prášky 

na spaní, přestože ten čaj chutnal jako meloun, který spadl do prejtu. Když pak tvrdě usnul, připlížila 

se sudička do komory, sebrala Sindibádovi z nočního stolku králův dopis a podstrčila mu tam místo 

něho svůj dokonalý padělek. Sindibád se probudil asi v 10 hodin dopoledne a motal se jak po opici. 

Sudička mu vychrstla kbelík studené vody na hlavu, dala mu na cestu dva rohlíky a pravila: „Pospěš 

na zámek. Dneska máš svůj den. To budeš chlapče, čumět.” Vtom se udělala hustá mlha a když se 

rozplynula, nebyla tam už ani sudička ani chalupa, všechno zmizelo a Sindibád stál úplně sám u 

silnice. Jako by se mi to všechno zdálo, pomyslel si, ale dva rohlíky v jeho kapse a mokré vlasy byly 

důkazem, že nezdálo. Po silnici právě projížděla nějaká šikmoočka s rikšou, co si odskočila z japonské 

erotické pohádky NADRŽENÁ GEJŠA A 40 SAMURAJŮ, tak si ji Sindibád stopl a nechal se dovézt 

na Oranžovou Lhotu. Nevýhodou akorát bylo, že Japonka svýma šikmýma očima svírala jiný zorný 

úhel, takže rikša nejela úplně rovně. Kolem poledne se Sindibád dostal k zámku. Vystoupil z rikši, 

uklonil se a poděkoval za svezení jediným japonským slovem, které znal - harakiri! Dostat se do 

zámku nebylo tak jednoduché, zbrojnoš Gruziňák chtěl nejprve po Sindibádovi občanský průkaz; když 

ten vykulil oči jako cvok, tak chtěl alespoň papíry na hlavu, ale když Sindibád vytáhl dopis s 

královskou pečetí, tak zbrojnoš změkl jako penis, který má odpracováno a uctivě ukazoval 

Sindibádovi cestu ke královně. Ta otevřela padělaný dopis a četla: Drahá Xantypo! Svalovec, který ti 

přinesl toto psaní, je nadržený jako bejk, a proto je nezbytně nutné a osudem určené, aby si ještě dnes 

vzal za ženu naši dceru Roxanu, neboť ta s ním v posteli zažije věci o jakých se naší ztracené generaci 

ani nesnilo. Tvůj Oxidus.  Pokračování příště 

Honza Mišinger 

Koláč se želatinou a ovocem (jahody, maliny, může být i mražené) od Vladky Kubískové 



  

 

Na těsto: 

 1 hrnek polohrubé mouky 

 1 hrnek hrubé mouky 

 1 kypřící prášek do pečiva 

 ½ hrnku krystalového cukru 

 1 hrnek oleje 

 4 vejce 

 1 hrnek mléka 

Na želatinu: 

 2 lžíce cukru krystal 

 Šťávu z kompotu nebo studenou vodu 

Postup: 

Do mísy dát hrnek polohrubé mouky, 1 hrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 4 celá vejce, cukr a 

mléko. Zamíchat a nakonec dát ½ hrnku oleje a znovu zamíchat. Udělané těsto dát na 

vymazaný máslem a vysypaný hrubou moukou plech. Do vyhřáté trouby na 180 stupňů 25 

minut a hlídat, aby se koláč nepřipálil. Po upečení píchnout špejlí, jestli je koláč hotový. 

Nesmí se lepit na špejli. Když je, tak ho vyndat a nechat vychladnout. Na vychladlí koláč 

dáme jahody, maliny nebo i meruňky. Želatina na vychladlý plech. Udělá se z 2 vanilkových 

pudinků, šťávy z kompotu a studené vody 1 hrnek a 2 lžíce krystalu cukru a zamíchat. Za 

stálého míchání míchat do hustého pudinku, pak nalít ještě teplé na koláč a nechat vystydnout. 

Potom podávat.  

Přeju dobrou chuť. Vlaďka. 

 

 

 

 

 

Bez názvu. Od Zdeňka V. 



  

 

Naše životy jsou jako tráva, do které fouká velký vítr. Jednou jsme myšlenkami teď a 

tady a potom zase jinde. Myslíme na naše nemoci a na to, co nás ještě může čekat. Každou 

chvilku nás zarazí jeden, druhý, třetí a takto spousta pocitů, které nám do součásti myšlenek 

vkládá snad sám osud. Naše životy se schovávají do jakési ulity, kterou ani nejsme schopni 

duševně unést. Jsme odcizeni od okolního světa jako žebrák před penězi. Naše dlaně se 

chytají každičkého stébla, které nám opravdu možná posílá ten bůh.  

Teď otázkou si odpovězme, proč nás ale neochrání, proč trpíme, proč pláčeme, proč 

bereme léky, proč ostatní kradou a mají se dobře? My nepokradli a jsme na okraji společnosti, 

která nás nepřijímá. Naše vztahy nejsou láskou, jen pouhou kulisou naděje. Proč máme otázek 

více než odpovědí? Proč dbáme na to naslouchat tomu povrchnímu světu bez lidskosti a 

v pouhých přetvářkách? Proč nejsme vžité osoby do reálného světa kultury našeho nitra? 

Každý z nás jenom odchází a přichází, aniž by se nás na něco ptal, kladl nám otázky, jak se 

vlastně máme. 

 I psychologie je pouhý mýtus o tom, že budeme lepší, že nás něco někam rádoby 

postrčí a my nebudeme ve sváru svých duševních trýzní jakoby osudu, který za nás vy všichni 

rozhodnete. Život je dan spolityzovaných bezbranných osob, které si stále ještě myslí, že něco 

dokážou. Nedokážeme vůbec nic. Nenávidíme realitu a tu pomstychtivost lidí kolem nás. Jen 

ta hloupá realita nerealita v našich hlavách nás ujistí o tom, že nás společnost vyřadila a nikdo 

nemá zájem to vrátit do kolejí dětství, klidu, míru, zdraví a naděje. Teď jen počkejme, až nás 

pohltí prach osudu a my se budeme válet někde ve vlastních výkalech v léčebnách z 80.tých 

let, kde přijdeme na to, že život stál a stojí vždycky pouze jen za ty výkaly, hnusnou nebeskou 

šeď a spousty věcí, co jsme ani znát nechtěli. A přesto nás tam vždy ta naše nemoc dotlačí…  

 

To jsem sepsal já Zdeněk Vopálka. Pro mě i řadu jiných, co mají názor jako já.  

 

 

 

 

 



  

 

VVýlety a jiné akce 

Výlet s Fokusem po Chebské kultuře 
 

Kdy: 19. 3. -sobota 

Kde: Cheb před kanceláří TT-Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 33, v 9:00 

 

Odjezdy vlaků a autobusů:  

ml-cheb-8:11-8:41 - vlak 

aš-sídliště-cheb-8-8:40 - bus 

sokolov-cheb-7:54-8:25 - vlak os 

karlovy vary- cheb- 7:30-8:25-vlak os 

Program: 

9:30-11:00-retromuzeum- můžeme tam zajít i na 
kávu do retrobistra, když bude mít někdo zájem 

11:30-12:30- galerie G4 

13-16:00- procházka krajinnou výstavou, pokud 
počasí dovolí 

 

Co s sebou: 

 Peníze na kávu a případné občerstvení, vstupné-30 Kč do Galerie G4, Retromuseum 
zdarma  

 pohodlné oblečení a obuv, svačinu 

V případě zájmu telefonujte Blance Horníkové- 778 407 856, nebo Markétě Benešové- 778 407 858 
nejlépe do 18.3. 

 

 

 

 



  

 

PLAVÁNÍ S FOKUSEM 

 

 
 

Máte-li zájem trošku si protáhnout svá těla, popřípadě promasírovat svaly ve zdejší vířivce, 

připojte se k nám! Součástí bazénového komplexu je i tobogán. 

Kde? V krytém bazénu KV arény na ulici Západní 73 v Karlových Varech. 

Kdy? 29. 3. 2016 v 10:30 hodin – sraz u bazénu 

K bazénu jezdí MHD č. 6 a č. 2, zastávka KV Aréna. 

S sebou: Plavky, ručník, mýdlo, kdo má, tak plavecké brýle, kartu ZTP, TP ( kdo má), peníze 

na vstupné. 

Vstupné činí: bude-li nás 6 a více 70,- Kč, kdo má ZTP 60,-, bude-li nás méně než 6, je 

vstupné 80,- Kč na osobu a hodinu.  

V případě zájmu se nahlaste nejpozději do 24. 3. 2016 Simoně Erbertové – 777 365 237. 

Hlásit se můžete i osobně v STD nebo přes svého CM.  

Plavat se půjde v případě, že budou alespoň 2 zájemci!  

 

 

 

 



  

 

 

VVážení a milí,  

 

   tímto bychom Vás chtěli 

informovat o zahájení 

pravidelných setkávání s farářem 

římskokatolické farnosti sv. 

Jakuba Staršího Petrem 

Bauchnerem v Sokolově. 

  

Jedná se o posezení u kávy a 

volném povídání se zaměřením na 

náboženskou tématiku. 

 

Setkávání bude probíhat každý 

první čtvrtek v měsíci od 13:00 do 15:00 v kanceláři TT 

Sokolov. 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   Program Březen 2016    

29.2-4.3. 8:00 - 10:00 10:00 - 11:45 12:00 - 13:45 14:00 - 15:30  
15:30 - 
16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 
Úterý Nestrukturovaný program Youtube klub Ptáčci z vlny Nestrukturovaný program Úklid 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Dobré zdraví Škola líčení Nestrukturovaný program Úklid 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid  Pečení moučníku Nestrukturovaný program 

  

7.-11.3. 8:00 - 10:00 10:00 - 11:45 12:00 - 13:45 14:00 - 15:30  
15:30 - 
16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 
Úterý Nestrukturovaný program  Vyšívání Karaoke Nestrukturovaný program Úklid 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Dobré zdraví Šité brože Nestrukturovaný program Úklid 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid Pečení moučníku Nestrukturovaný program 

  

14.-18.3. 8:00 - 10:00 10:00 - 11:45 12:00 - 13:45 14:00 - 15:30  
15:30 - 
16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 

Úterý Nestrukturovaný program Youtube klub 
Trénink  

Metakognitivních fcí Nestrukturovaný program Úklid 
Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 

Čtvrtek Nestrukturovaný program 
 Velikonoční 

dekorace Společenské hry Nestrukturovaný program Úklid 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid Pečení moučníku Nestrukturovaný program 

  

21.-25.3. 8:00 - 10:00 10:00 - 11:45 12:00 - 13:45 14:00 - 15:30  
15:30 - 
16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 

Úterý Nestrukturovaný program 
Pletení z 
papíru Malování Nestrukturovaný program Úklid 

Středa Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program Úklid 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Suché plstění Výroba naušnic Nestrukturovaný program Úklid 
Pátek STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

       , 
   Změna programu vyhrazena!    

 

 

 

 



  

 

 

 Užitečné internetové odkazy 

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

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

 
 

 
 

www.cmhcd.cz 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 
 

 
 

  



  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánka Šimková – vedoucí služby 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 

Simona Erbertová Tel. 777 365 237 

email:  erbertova@fokus-mb.cz 



  

 

 

Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Diana Kostková, DiS. – vedoucí 
služby 

775 562 064 

  

  

  

  

  

  

Bc. Markéta Bělová – case 
manager 

775 562 059 

Andrea Hůlová - – case manager 777 481 105 

Karolína Polívková, DiS. – case 
manager 

778 528 291 

  

Petra Dejlová – case manager 775 562 061 

Dagmar Jandová – case manager 775 582 276 

Kateřina Szabová – pracovní 
konzultant  

778 528 290 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS Sokolov 

Centrum sociální rehabilitace  

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov775 562 064 

Mgr. Nikola Skalická, DiS. – 
vedoucí služby 

775 562 065 

  

  

  

  

  

  

Michaela Langhojerová, DiS. – case 
manager 

778 407 852 

Jiřina Procházková, DiS. – case 
manager 

778 407 853 

Bc. Jana Forejtková– casemanager 778 528 292 

  

Mgr. Lucie Hetzerová, DiS.– 
casemanager 

775 562 056 



  

 

Simča Horvátová – case manager 778 407 851 

Ing. Radomír Voznica – peer 
konzultant 

778 712 228 

Iveta Chmelařová – pracovní 
konzultant  

778 779 913 

Jan Veselý – pracovní konzultant 778 779 912 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - case manager 778 407 856 



  

 

Martina Eisenhammerová, DiS. - case 
manager 

778 407 857 

Marek Lučín - case manager 778 407 859 

Bc. Eliška M. Chlapcová - case manager 775 562 054 

Beatrice Slavíková, DiS. - case manager 778 528 295 

Kristýna Ozinkovská, DiS. – case manager 778 727 391 

Kristýna Hernová, DiS. – pracovní konzultant 778 779 910 

MUDr. Jan Beneš – psychiatr  775 562 035 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


