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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 27. 4. 2016 

 

 

 

Obsah: 

- Mohlo by vás zajímat  
- Okýnko peer konzultanta  
- Činnost šicí dílny 
- Činnost volnočasového programu  
- Vaše příspěvky 
- Výlety a jiné akce 
- Program STD 
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Mohlo by Vás zajímat 

Kontaktní místa pro oběti domácího násilí už pomohla desítkám lidí 

Karlovarský kraj – Už desítkám lidí pomohli odborníci v kontaktních místech pro oběti 

domácího násilí. Ta poskytují odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a 

stalkingem – nebezpečným pronásledováním. 

Od srpna 2014 fungují v Kraslicích, Jáchymově a ve Žluticích. Tato centra vznikla v rámci 

projektu Bojovníci proti násilí na ženách, který realizuje nezisková organizace Pomoc 

v nouzi. „Během svého působení střediska pomohla desítkám osob řešit jejich složitou životní 

situaci, přičemž jim nabídla bezplatné poradenství poskytované v takových prostorách, kde se 

klienti mohou cítit bezpečně a zcela otevřeně mluvit o svých problémech," říká za Pomoc 

v nouzi Milan Hloušek. 

„Někteří lidé využili jednorázových konzultací, jiní naopak opakovaně docházejí na kontaktní 

místa, kde jim poskytujeme naši službu dle jejich aktuálních potřeb. Jedna z klientek k nám 

dochází opakovaně již více než rok. Naše kontaktní místo je ve městě, kde žije, což jí 

umožňuje využít terapeutickou podporu důležitou pro zvládnutí odpoutání se od násilného 

partnera. Klientka velmi oceňuje místní dostupnost služby, její značně omezené finanční 

možnosti by jí rozhodně nedovolily dojíždět ve stejném rozsahu do 30 km vzdálené 

kanceláře," uvedla Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí Intervenčního centra 

v Karlovarském kraji, pod které spadají kontaktní centra v Kraslicích, Jáchymově a ve 

Žluticích. 

Vedle poskytování odborné pomoci týraným osobám je součástí projektu také informační 

kampaň s celou řadou aktivit zaměřených na posilování povědomí o dané problematice. 

Osvěta zamířila za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž posloužila jako nástroj prevence 

proti nežádoucím vlivům domácího násilí. Konaly se besedy pro veřejnost i přednášky pro 

studenty středních škol. 

Informace o projektu se také dostaly k zastupitelům a vedení radnic ve vybraných městech. 

„Prosím, můžete mi vysvětlit, jak dojde k tomu, že partneři spolu normálně žijí a pak začne 

jeden druhého mlátit? A to pak spolu pořád ještě žijí?" ptal se jeden ze školáků na besedě pro 
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studenty. Následně se dozvěděl, jak bývá pro oběť velice obtížné dostat se z područí agresora 

a že takové svazky, kde dochází k opakovanému týrání, trvají i dlouhé roky. 

V rámci projektu vydala Pomoc v nouzi naučný komiks o domácím násilí a stalkingu 

v nákladu 4000 kusů. Brožura je určená pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a VOŠ. Dále byly 

vydány informační letáky, vizitky, kapesní kalendáře atd. Maskotem projektu se stal zelený 

trabant, který objížděl celý kraj, navštěvoval kulturní akce, a dokonce se zapojil do závodu 

během tuningového srazu. Jednou z dílčích aktivit byl také velký dotazníkový průzkum 

v celém Karlovarském kraji, do kterého se zapojilo 1350 respondentů. Cílem šetření bylo 

zjistit povědomost obyvatelstva o tom, co je projevem domácího násilí a stalkingu, a zároveň 

zmapovat, zda je tento jev pro oslovené reálně aktuální v jejich životech či okolí. 

Kampaň oslovila široké masy lidí, mládež, dospělé, rodiče s dětmi i seniory. Ačkoli hlavní 

cílovou skupinou byly ženy, stranou nezůstali ani muži. Veškeré výstupy z projektu 

i osvětové kampaně jsou odborné i laické veřejnosti k dispozici na internetových stránkách 

www.pomocvnouziops.cz v rubrice pojmenované Projekt Bojovníci proti násilí na ženách.  
 

Zdroj: http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/kontaktni-mista-pro-obeti-domaciho-nasili-uz-pomohla-
desitkam-lidi-20160321.html 
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Úřady začaly poskytovat příspěvek na dojíždění do práce – až 3500 Kč měsíčně 
Od dubna mohou lidé v pěti krajích požádat o příspěvek na dojíždění do zaměstnání. Pilotní 

projekt se týká dlouhodobě nezaměstnaných, kteří získají pracovní pozici mimo obec, v níž 

mají trvalé bydliště, nebo lidí, kteří přišli o práci v rámci hromadného propuštění.  

Projekt s příspěvkem na dopravu spustily úřady práce v Ústeckém, Jihomoravském, 

Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. 

„Požádat si o něj mohou klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 12 měsíců. 

Žádost může podat také uchazeč či zájemce o zaměstnání, který je bez práce i kratší dobu, 

pokud o ni přišel či přijde v důsledku hromadného propouštění,” informovala mluvčí Úřadu 

práce ČR Kateřina Beránková. 

Příspěvek bude podmíněn tím, že člověk získá u zaměstnavatele smlouvu minimálně na 12 

měsíců nebo dobu neurčitou. Maximální doba poskytování příspěvku je jeden rok a jeho výše 

bude od 1000 do 3500 korun podle dojezdové vzdálenosti. 

Roli v přiznání příspěvku nebude hrát ani to, zda člověk jezdí do práce veřejnou dopravou 

nebo autem. Výjimku tvoří cestování na krátkou vzdálenost do 10 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

  

 

 

Určování výše příspěvku na dopravu do zaměstnání 

Dojezdová 
vzdálenost  

Výše měsíčního příspěvku  

do 10 km  
bez nároku, v případě, že není spojení 

veřejnou dopravou 1 000 Kč  

10 – 25 km  1 500 Kč  

25 – 50 km  2 500 Kč  

nad 50 km  3 500 Kč 

 zdroj: Úřad práce ČR 

 

Nárok na subvenci nebudou mít lidé, kteří u nového zaměstnavatele v předchozích dvou 

letech již pracovali, případně ti, kteří bydlí v obci, kde bude místo výkonu jejich práce. 

Úřady práce nebudou příspěvek poskytovat ani na dojíždění do zahraničí a „nevyplatí jej ani 

v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci výši průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku”. 

Podpora bude vyplácena zpětně na základě předložení pracovní smlouvy a výplatního listu, 

který člověk získá od zaměstnavatele.  

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/399168-urady-zacaly-poskytovat-prispevek-na-dojizdeni-do-prace-az-
3500-kc-mesicne.html 
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Recovery (zotavení) 
Co je recovery? 
Neexistuje jediná definice, ale základním principem  je víra a naděje, že člověk se závažným 
duševním onemocněním může vést smysluplný a bohatý život. Tento model zdůrazňuje, že 
člověk nemusí mít plnou kontrolu nad svými symptomy, a zároveň může mít plnou kontrolu 
nad svým životem. Vychází též z myšlenky, že člověk by měl mít možnost a schopnost 
dělat rozhodnutí sám za sebe spíš než pouze dělat to, co mu zdravotník či jiný profesionál 
z oboru doporučí. Zaměřuje se na povzbuzování člověka k seberozvoji a stanovování cílů, 
které dají jejich životu smysl. U blízkých, profesionálů a obecně ve společnosti je poměrně 
časté, že se soustředí na limitace, které duševní onemocněním přinášejí, což v důsledků ústí 
v jejich přespříliš ochranitelský anebo pesimistický přístup. Recovery se snaží překročit 
hranice tohoto stereotypu a pomáhá lidem s duševním onemocněním realizovat jejich vlastní 
cíle a ambice i přes přítomné limitace.  
 
Asi nejpoužívanější definice je od profesora Williama Anthonyho, PhD., ředitele Boston 
Center for Psychiatric Rehabilitation z roku 1993: Zotavení je způsob, jak žít spokojený, 
nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový 
význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním 
onemocněním překoná. 
 
Jaké jsou další základní charakteristiky procesu recovery? 

 Kladený je důraz na lidská práva a kvalitu života 
 Jde o celistvý pohled na člověka a ne pouze na jeho symptomy – zaměření na celého 

člověka znamená být otevřený jeho silným i slabým stránkám, jeho schopnostem i 
omezením, jeho darům i zraněním  

 Pracuje se silnými stránkami člověka, rozvíjí se schopnosti 
 Každý si cestu k zotavení tvoří sám a určuje si i tempo svého zotavení  
 Přítomné je respektující prostředí, které podporuje zodpovědnost sama za sebe 
 Na nastavení léčby a medikace se klient a zdravotník podílí rovnou měrou 
 Není podmínkou, aby se věci vrátili do stavu, jaké byly před onemocněním 
 Stejně jako je tomu v „normálním životě“, jde o dlouhodobý proces seberozvoje, ve 

kterém se objevují vzestupy a pády, které jsou zdrojem důležitých životních 
zkušeností 

 Praxe zotavení probíhá v přirozeném prostředí 
 Vyžaduje optimismus a závazek k tomuto procesu od všech zúčastněných  
 Vyžaduje organizovaný systém podpory ze strany rodiny, přátel a profesionálů 

(zdravotníci, case manageři, sociální pracovníci, peer konsultanti atd.) – důležitou 
úlohu hraje tzv. peer support 

 Vyžaduje služby, které budou snadno dostupné a budou ochotny používat inovativní 
způsoby práce 
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 Důležitá je možnost kvalitního přístupu k informacím (edukace) – zahrnuje 
konzultace s odborníkem či peer konsultantem, čtení brožur a článků, navštěvování 
workshopů a svépomocných skupin 

 Proces zotavení nemá žádné jasně definované cíle, je pojímán spíše jako cesta (někdy 
se používá termín „cesta ke zotavení“) 

 
 
Co podporuje proces zotavení? 

 Dobré vztahy 
 Finanční zabezpečení 
 Uspokojivé zaměstnání 
 Zdravé životní prostředí 
 Možnost rozvoje kulturních a spirituálních stanovisek 
 Schopnost vyrovnávat se se stresem a schopnost se přizpůsobit 
 Mít důvěru okolí 
 Být slyšen a chápán 
 Možnost dočasně se vzdát zodpovědnosti v době krize 

 
 
zdroje: 
http://www.mhrecovery.com/definition.htm 
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/r/recovery 
http://mentalhealthrecovery.com/ 
http://www.apa.org/monitor/2012/01/recovery-principles.aspx 
přednáška dr. Marka Raginse z 1. české mezinárodní konference o recovery 
 
další informace o Fokusu, recovery, komunitních službách a transformaci psychiatrické péče 
v ČR: 
http://www.ledovec.cz/recovery/recovery.html 
http://www.fokus-cr.cz/index.php/dokumenty/category/10-recovery 
 
...nebo kontaktujte přímo nás 
 

Zpracoval: MUDr. Jan Beneš 
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Vzdělávání rodinných příslušníků 

Vážení rodinní příslušníci, 
 
tímto Vás srdečně zveme na zahájení vzdělávacího kurzu  - duševně nemocný v rodině. 

Setkávat se budeme v pravidelných odpoledních hodinách vždy ve středu od 16 – 18hodin 
v prostorách centra sociální rehabilitace v Sokolově.  
 
 
Datum zahájení prvního setkání: 30. 3. 2016 v 16 hodin 
 
Kde:  Fokus Mladá Boleslav – sdružení pro péči o duševně nemocné, Svatopluka Čecha 

1001, Sokolov, 356 01 
 
Přihlašovat se můžete: Marek Lučín 778 407 859 
 
 
 
Celý kurz je bezplatný 
 

 

 

 

 



 

10 
 

  

 

 

 

 

Harmonogram jednotlivých vzdělávacích témat: 
 
Datum:    Téma: 
 
 
30. 3. 2016    1. základní informace o duševních poruchách 
 
06. 4. 2016 2. léčba psychofarmaky, efekty a nežádoucí účinky, jiné 

způsoby léčby 
 

13. 4. 2016    3. psychoterapie 
 

20. 4. 2016 4. prevence zhoršení či recidivy onemocnění, předcházení 
krizím 
 

27. 4. 2016    5. rehabilitace, zotavení 
 

04. 5. 2016 6. rodina v péči o duševně nemocného, komunikace s 
duševně nemocným 
 

11. 5. 2016 7. služby pro duševně nemocné, jejich možnosti, způsoby 
práce, očekávané výsledky 
 

18. 5. 2016    8. systém služeb Fokusu MB 
 

25. 5. 2016 9. sociální aspekty duševního onemocnění (invalidizace, 
příspěvek na péči, sociální dávky) 

    
01. 6. 2016 10. právní aspekty duševního onemocnění (opatrovnictví, 

léčba bez souhlasu nemocného, ochranná léčba) 
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Srdečně vás zveme a nabízíme účast na Metakognitivním tréninku 

(Něco málo pro představu a vysvětlení pojmu: Mezi kognitivní funkce patří učení, paměť, 
pozornost, řeč, orientace v prostoru, schopnost řešit problémy, plánovat či zvládat různé úkoly 
a správně poznávat své okolí.)  

Jedná se o program skupinové terapie pro psychotické pacienty, vytvořený Moritzem a 
Woodwardem. Má pomoci, aby si lidé dokázali uvědomit chyby v myšlení, kterých se 
dopouštějí, a aby tyto chyby zmírnili. Vychází z vědeckých studií, které prokazují, že pro 
schizofrenii jsou charakteristické určité typy poruch kognitivních procesů, že si pacienti 
těchto poruch nejsou vědomi a že to ovlivňuje jejich emoce a jejich chování. MKT se skládá 
z 8 modulů, zaměřených vždy na určitý typ kognitivního zkreslení. Jeden modul se věnuje 
depresi a metodám jejího zvládání. Každý modul má část edukační (vyučovací – tzn. trocha 
teorie, učeníčka) a část nácvikovou a závěrečné shrnutí a doporučení. Studie o účinnosti 
programu MKT ukazují, že je tento program velmi dobře přijímán a že vede ke zmírnění chyb 
v myšlení, souvisejícími s psychózou.  

Tuto teoretickou část k výukovým modelům jsem stáhla z internetu na stránkách 
www.psychiatriepropraxi.cz, kde o ní píše ředitel psychiatrické nemocnice v Kroměříži 
primář MUDr. Petr Možný.  

Kognitivní trénink potrvá nějaký čas, a budeme se scházet buď v kanceláři terénního týmu, 
nebo v dílně – podle toho kdo jakou službu využívá. Jedno sezení bude trvat cca 45 minut. 
Začínáme v květnu a naše skupina se bude scházet každý čtvrtek od 13. hodiny v kanceláři 
terénního týmu. V STD podle stanoveného programu. 

Zájemci nechť se hlásí u Elišky Petříkové – do STD a ten, kdo do dílny nechodí, hlaste se u  
Diany Kostkové nebo Petry Dejlové.   

P.S.:  

Budeme se prostě normálně scházet ve skupině a ukážeme si, jak přemýšlíme, a můžeme si to 
i pomocí 8 modulů vyzkoušet. Podíváme se, jak jsme zvyklí uvažovat a že je možné, že věci a 
události mohou mít i jiný význam, než jak se nám na první pohled zdá.   

A hlavně: bude to velká legrace!   

Těšíme se na vás.   

S pozdravem všem, kteří o to stojí a přáním všeho dobrého Diana Kostková.  
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Interview s pracovníky Fokusu 

Středa 4. 5. 2016 od 10:00 hodin 

V sociálně terapeutické dílně  

Zveme vás na interview s pracovníky Fokusu. Nejsme si jistí, zda se naše představy o 

vzájemné spolupráci občas nerozcházejí.  Byli bychom proto rádi, abychom si společně sedli 

a popovídali si o tom, co od sebe vzájemně očekáváme, s čím vám pomáháme, jak by to 

mohlo fungovat ke spokojenosti nás všech.  

Do diskuze můžete přispět jakýmkoli přáním, dotazem, názorem, nápadem apod. Může se 

týkat STD i terénní práce.  

K dispozici vám budou terapeuti z STD i  někteří case manageři z TT K. Vary.  

Těšíme se na Vás.  

Připraveno bude malé občerstvení a káva.  

 

 



 

13 
 

  

 

 

 

Okýnko peer konzultanta 

Jak jsem se stal Peer konzultantem  

Jmenuji se Radomír Voznica. Tento úžasný svět si užívám 55 let. To už je docela dost, có ? 

Skoro jako hnědé uhlí, co dobýváme kousek od Sokolova, kde opět žiju od roku 2006.   

V roce 2012 jsem se stal klientem Fokusu Karlovy Vary na popud mé aktivní tetičky Aleny, 

která mne odvezla do Karlových Varů do Denního centra s tím, že jsem nemocný a ať se 

mnou něco udě-lají. Ředitelem nám bylo řečeno, že takto to ve Fokusu nefunguje, že klient 

musí mít sám zájem něco dělat, případně něco změnit ve svém životě.  

Dojížděl jsem do denního stacionáře jednou za dva týdny. Vůbec mne to nebavilo. Bral jsem 

to spíše jako povinnost. Chtěl jsem mít klid. Bál jsem se cizích lidí. Byl jsem uzavřený. 

Nestalo to za nic. Neviděl jsem v tom žádný smysl.  

V roce 2013 byl otevřen Fokus v Sokolově. Dostal jsem novou CM a začal docházet do místní 

pobočky. Můj přístup se však nezměnil. V tu dobu jsem byl zcela ochromen nemocí.   

V listopadu 2013 jsem, po konzultaci s paní doktorkou, nastoupil na měsíc na otevřené 

oddělení psychiatrie v Ostrově. Pan primář mi změnil medikaci. Pobyt mi vrátil do života řád 

a smysl pro povinnost. V nemocnici jsem získal nové přátele. Začal jsem se znovu zajímat o 

život, okolí, rodinu.  

Po návratu z Ostrova došlo ke změně mé CM. Postupně se mi zlepšoval zdravotní stav. Začal 

jsem komunikovat s přáteli, číst knihy, poslouchat muziku. Postupně jsem začal konkrétně 

pracovat s mojí CM na posilování mých silných stránkách a na mých koníčcích. Pomohla mi 

upravit fotku na FB a vysvětlila mi, jak se posílají zprávy, fotky, jak se chatuje. Tím si mne 

velmi získala. Začal jsem se těšit na schůzky. Připravoval jsem si historky, vtípky.  Zpočátku 

mi trochu vadilo, že na každou schůzku přišly ještě další dívky, většinou stážistky. To jsem 

posléze překonal. Řekl jsem si, že je to jedno, že už je stejně v životě neuvidím. Mládí mne 

naopak posilovalo svou krásou, nespoutaným veselím a energií. Naděje na budoucí světlé 

zítřky v praxi.  
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Uvědomil jsem si, že už bych mohl jít něco dělat a že jsem už byl dost dlouho pasivně doma.  

S CM jsme šli na výstavu do Kláštera. Osmělil jsem se a chtěl se jí zeptat, zda by mi pomohla 

hledat práci. V tu chvíli mi ona sama řekla:  "A Radku, nechtěl byste u nás pracovat? ", 

pravila mírně nesměle, uculila se a na její andělské tváři-čce se objevily její typické dolíčky. 

Vykulil jsem překvapeně oči a nevěřil jsem vlastním uším. To přeci není možné ! Málem to se 

mnou švihlo mezi uměleckými artefakty.  

„No a co bych jako u vás dělal ?“, vykoktal jsem zkoumavě.  

Bylo mi nabídnuto místo Peer Konzultanta, člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí.  

Dal jsem si měsíc na rozmyšlenou. Prostudoval jsem si příručku o PK. Nabídka byla 

zajímavá. Konkrétní představa nejasná.  

Přišel jsem na schůzku s oblastním ředitelem. Povídali jsme si o náplni mé práci, o podpoře 

organi-zace, o školeních, stážích, edukacích. Vyjádřil jsem se, že bych měl o tuto zajímavou 

práci zájem a že bych to zkusil. Schůzka už končila. Loučili jsme se.   

V klidu jsem se sebevědomě na závěr schůzky zeptal : „A kolik mi budete platit ?“.  

„Výborná otázka ! Takže podíváme se na to.“, odvětil oblastní ředitel a společně jsme 

provedli výpo-čet mého budoucího platu.  

To bylo pro mne v tu chvíli největší vítězství ! Nebál jsem se zeptat na peníze ! Klobouk dolů.  

Tak jsem nastoupil v úterý 5.5. 2015 na poloviční úvazek do terénního týmu v Sokolově jako 

PK.  

 

Radomír Voznica – peer konzultant Sokolov 

 

 

 



 

15 
 

  

 

 

ČINNOST ŠICÍ DÍLNY 

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,  

měsíc utekl jako voda a já plním slib, ke kterému jsem se zavázala v březnovém čísle našeho  
měsíčníku a to, že Vás budu průběžně informovat o dění v šicí dílně.  

Jaro je v plném proudu a my máme za sebou velikonoční trhy v Chebském muzeu.  

O naše výrobky byl značný zájem. Bylo moc milé slyšet chválu od nakupujících zákazníků a 
tržba z prodeje také nebyla zanedbatelná.  

Z úspěchu máme samozřejmě velkou radost.  

Připravujeme nové výrobky na další  prodejní akci Jarmark radosti, která se bude konat již 

9. 4. 2016 opět v Chebu.  

Budeme moc rádi, když se za námi přijdete podívat.  

Štěpánka Šimková – vedoucí STD 
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Činnost volnočasového programu: 

 

Program pro dobré zdraví 

V únoru letošního roku jsme mezi naše činnosti nově zařadili program pro dobré zdraví. V 

rámci úvodních lekcí jsme mimo jiné probrali bílkoviny, sacharidy a tuky, jakožto základní 

prvky lidské stravy, mluvili jsme o tom, ve kterých potravinách se které z nich vyskytují a 

také jejich správné rozložení ve stravě během dne. Také jsme probrali plánování jídelníčku a 

ideální rozložení jednotlivých jídel během dne. Zaměřili jsme se zejména na hlavní zásady 

redukce tělesné váhy a okrajově i základy přibírání. Vzhledem k četným připomínkám k 

vedlejším účinkům léků obsahujících olanzapin, jsme probrali úskalí užívání těchto léků. V 

dalším pokračování programu se zaměříme na cvičení, pohyb a sport pro zdraví a pro hubnutí, 

rozšíříme problematiku metabolického syndromu a mnoho dalšího.  

 Nově máme v STD k dispozici tlakoměr, kterým Vám ráda na požádání změřím tlak, jinak 

bude měření tlaku vždy součástí programu pro dobré zdraví.   

Nela 

 

Plavání s Fokusem 

Ačkoli bylo v minulém měsíci v programu zařazeno plavání, nakonec se pro malý zájem 

z vaší strany nekonalo. Což nás moc mrzí. Nicméně jsme vypsali nový termín na měsíc duben 

a doufáme, že se tentokrát necháte zlákat a vyrazíte s námi  Konkrétně v pátek 22. 4. 2016. 

Pozvánku najdete na konci tohoto zpravodaje. Do bazénu s vámi vyrazí terapeutka Simona. 

Pro klienty, kterým se do bazénu nechce, probíhá v tuto dobu běžný program v STD.  

V případě, že opakovaně nebude o tuto aktivitu zájem, nebude již dále z naší strany nabízena.  

Děkujeme za pochopení. 
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Vaření probíhá pravidelně každé pondělí a středu od 10:00 hodin. V pondělí se vaří polévka 
a dezert za 25,- Kč. Ve středu hlavní chod za 40,- Kč. Je nutné, aby se všichni zájemci o 

vaření dostavili do STD před 10. hodinou a podíleli se na přípravě jídla.  

Co budeme vařit v dubnu?  

Vaření duben 

PO 4. 4. – Kulajda a makovec 

ST 6. 4. – Jarní nádivka s brambory 

PO 11. 4. – Brokolicová polévka, prošívaná deka 

ST 13. 4. – Špagety 

PO 18. 4. – Vývar se strouháním a játrovými knedlíčky, roláda 

ST 20. 4. – Salát s kuřecím masem a dresinkem 

PO 25. 4. – Cibulová polévka, piškotový koláč s ovocem a želatinou 

ST 27. 4. – Španělský ptáček z hovězího masa 

P :  
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Vaše příspěvky: 

Štěpánka Kváčová zaslala:  Ukolébavka pro dospělé – Peříčko bílé 

1) Peříčko bílé z Tvé dlaně malé,  

Co vznáší se v povětří, jak jarní vánek, 

Co ráno vzbouzí a v němž s Tebou procitám.  

2) Peříčko bílé z Tvé dlaně malé,  

Vznáší se k oblakům, jak letní den, 

Co slunko vzbouzí z Tvé dlaně fouknutím.  

3) To peříčko bílé v Tvé dlani malé,  

Vznáší se vzhůru k nebesům,  

Jak babí léto, co podzim hlásí s naší láskou v objetí.  

Jsme jak dva snílci, co v dobro věří  

a svými ústy slíbat chtějí z tváří bolest, závist a prokletí. 

4) Naše peříčko bílé z Tvé dlaně malé,  

Jak sněhová vločka odletí.  

Zima se hlásí a my dva přejeme si v objetí,  

Aby láska naše i ta Vaše tak čistá byla jak vločka bílá,  

Co krásný čas Vánoc (s sebou) přináší.  

5) Peříčko bílé z Tvé dlaně malé,  

Sfouknu s něžnou lítostí.  

Vznáší se výše, láskou dýše, tak tichounce tiše,  

Jak napadlí první sníh. 

Ref: La, la, la, lála 

La, la, la, lála 

La, la, la, lála, la, la, la. 

 



 

19 
 

  

 

 

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 

     A tak se i stalo. Královna zavolala úředníka Cáchňase, aby provedl svatební obřad, ve 13 
hodin si novomanželé řekli své ano a ve 14 hodin už se stoly pod svatební hostinou prohýbaly 
jako invalida, kterému na záda naskočil zmutovaný metrový Ferda mravenec. Uprostřed 
největší žranice se náhle rozprskla malba na okenním skle a do sálu se po hubě řítil král 
Oxidus, kterému selhala i druhá brzdová gumička. Král tříkolkou smetl se stolu jednu celou 
pečenou husu a zabořil se obličejem do bramborového salátu. A hned se začal rozčilovat: „Co 
má znamenat tahle veselice? To už zase někdo umřel?” Královna udiveně zakroutila hlavou a 
podala královi Sindibádův dopis. Král nemohl uvěřit svým šilhavým očím. Prohlížel pečeť na 
dopisu ze všech stran, i z těch, z kterých to ani nešlo a pak vykřikl: „Musí to být padělek! 
Přece nejsem blázen, vždyť v Dobřanech jsem byl naposledy před 30 lety. Takovou píčovinu 
jsem v životě nenapsal.” Hned vyhodil ze sálu všechny narychlo sezvané svatební hosty a v 
místnosti s ním zůstala pouze královna, Sindibád a princezna Roxana. Pak se začal Sindibáda 
vyptávat, kde všude se po cestě na zámek stavil a koho potkal. Když mu Sindibád vyprávěl, 
jak přespal v chalupě u nějaké silikonově omlazené stařenky, královi se hned rozsvítilo v 
makovici. Že Sindibáda potom na zámek přivezla japonská gejša, to už krále vůbec 
nezajímalo. Ta stejně byla mimo podezření, dopis přece nebyl napsán japonsky. V souvislosti 
s dálným Východem se udála téhož dne ještě jedna příhoda, kdy si v Moskvě jeden vysoce 
postavený funkcionář zašel za vědmou a povídá: „Mrkněte se mi, prosím, do křišťálové koule, 
jak to tu bude vypadat za 20 let.” Vědma zavrtala svůj zrak do koule a pravila: „Bohužel, 
soudruhu, já to nepřečtu, je to čínsky.” Na zámku Oranžová Lhota zatím král Oxidus poznal, 
že věštba sudičky se naplnila jako nádoba, ke které Bruce Lee přilepil dno. Ale král se nechtěl 
smířit s porážkou a zvolal: „Tak moment! Princeznu Roxanu si musíš zasloužit; není možné, 
abys hnedka hrc prc! patřil do rodiny. Proto musíš splnit jeden úkol: V domku pod Orlickou 
přehradou žije zlatovlasý kmotr Computer se svou matkou. Přineseš mi jeho tři zlaté vlasy 
jako věno do manželství.” „A próóóč?” divil se Sindibád. „Vždyť já už se tak těšil, že vlezu 
večer s princeznou do postele.” Král už byl vzteky celý bledězelený jako Fantomas, tak začal 
vykřikovat: „Protože na tom celá tahleta pohádka stojí! Přineseš-li tři zlaté vlasy kmotra 
Computera, bude tvůj sňatek uznán právoplatným. V opačném případě náš úředník Cáchňas 
manželství zruší a tobě nechám useknout hlavu. A nepokoušej se zdrhnout, moje královská 
kontrarozvědka je nejlepší v kraji.” Sindibád ještě zkoušel argumentovat s tím, že na cestu 
potřebuje pořádný životabudič, tak jestli by si nemohl alespoň s princeznou krátce zapíchat v 
renesančním salónku, kde ji může ohnout přes vitrínu s modely lodí Kryštofa Kolumba, ale 
král byl neoblomný jako chleba z 18. století. „Okamžitě se připrav na cestu,” poručil rázně 
Sindibádovi, „především sem naval moje sedmimílové boty a komoří Slizoun ti vydá ze 
skladu atomkecky, v těch se taky dobře šlape.” Protože Sindibád pořád stál jako nanuk 
přimražený k nefunkčnímu ústřednímu topení, vzal král vidličku a doslova jej vypíchal ze 
sálu. Potom si princezna Roxana potřela obličej cibulí, aby mohla pro Sindibáda plakat, neboť 
kdo šel za kmotrem Computerem, ještě prý se živý nevrátil. 
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     Nedalo se nic dělat, Sindibád se musel ještě pozdě odpoledne vydat na cestu. Prvním 
městem, do kterého večer dorazil, byl Starý Prdelákov. Co Sindibáda na první pohled 
zarazilo, byla skutečnost, že všichni obyvatelé, které potkal, se tvářili děsně otráveně jako 
žížala, na které zlomyslný brouk Pytlík udělal uzel. A do toho se ještě z místního kina vyvalil 
dav otrávených diváků, kteří shlédli americký film, který se v originále jmenoval MR. 
DANCE. Jeden z diváků se chytal za hlavu a bědoval: „Ty vole, to snad není pravda, já se jdu 
dívat na šukání a dvě hodiny čumím na blbýho baleťáka!” Sindibád dostal od krále kapesné 
na jídlo a nocleh, tak zašel do hospůdky Na Prasečáku a hned se ptal hostinského Trdlocha 
jestli je ve městě všechno v pořádku. „Máme tu jeden problém,” odpověděl hostinský, „v 
parku na náměstí nám roste kouzelný strom, na kterém každý měsíc dozrává veškeré možné 
ovoce najednou. Jablka, hrušky, banány, pomeranče a sem tam bluma. Před půl rokem ten 
strom najednou přestal nést, jako když utne.” „Aha,” pochopil Sindibád a dal si k večeři 
specialitu - rýži s tuňákem vetřenou do povidlových košíčků a v noci se z toho samozřejmě 
posral; místní obyvatelé zřejmě měli jiné žaludky. Druhý den ráno se zašel Sindibád ohlásit na 
úřad, kde ho přivítal starosta Piškot, kterému Sindibád sdělil, že má namířeno za kmotrem 
Computerem. „On se tak jmenuje, protože ten jeho počítačový mozek prý všechno ví,” povídá 
starosta. „Tak se ho zkus zeptat, proč nám ten náš kouzelný strom už nenese ovoce, v případě 
úspěchu se ti bohatě odměníme.” Sindibád starostovi slíbil, že se zeptá a měl se k odchodu. 
Starosta za ním ještě volal: „Tak zlom vaz, Sindibábo,” z čehož plynulo, že měl mizerný 
sluch. 

     Večer přišel Sindibád do dalšího města, které se pochopitelně jmenovalo Nový Prdelákov. 
Od Starého se lišilo snad jenom tím, že tu bylo postaveno pár paneláků, kde nepřizpůsobiví 
občané odmontovali asi 3 kilometry železných trubek a hurá s tím do sběrny, aby si za utržený 
peníz mohli koupit něco k jídlu, převážně slivovici. Uprostřed náměstí stála studna a na ní 
byla přibitá cedule s obrázkem umrlčí hlavy. Sindibádovi to nedalo, a když přespal v hostinci 
U usušené kočky, zašel si ráno rovnou za starostou Kleptománkem. Dozvěděl se, že voda ve 
studni je už několik měsíců závadná. „Tehdy jsme tady poprvé zaznamenali hromadnou 
otravu,” vysvětloval starosta. „Lidé s sebou neustále nosili kbelíky, do kterých zvraceli 
kdykoliv a kdekoliv. Měli jsme tu případ, že silniční hlídka stavěla řidiče, ten stáhl okénko a 
bez varování poblil policajtovi služební boty, přestože tento mu rychle přisouval před auto 
svůj kbelík. Situace ve městě je zoufalá. Jsme bez vody, lidé musí stále pít jenom pivo, které 
dovážíme za drahé peníze, takže obsah městské pokladny už je dosti anorektický.” Sindibád 
starostovi slíbil, že na studnu se kmotra Computera zeptá a hned vyrazil na cestu, aby to stihl 
ještě týž den. K Orlické přehradě dorazil už odpoledne, jenomže domek kmotra Computera se 
nacházel na protějším břehu a most byl strašně daleko. Naštěstí na břehu Vltavy seděl v loďce 
převozník a luštil křížovku. „Hele,” hned oslovil Sindibáda, „sranda na čtyři písmena. Co je 
to?” „Prča,” odpověděl Sindibád bez váhání, neboť křížovky dobře znal. S mlynářem 
Hemzákem je dost často luštili ve volných chvílích, než jim přijel zákazník pro bílý prášek. 
„A co takhle sexuální pracovnice vyšší úrovně na osm?” pokračoval převozník. „To je přece 
erosenka,” nato Sindibád, „ale neztrácejme čas, kolik chcete za převoz na druhou stranu řeky? 
Jdu ke kmotrovi Computerovi.” „Převezu tě zadarmo,” odpověděl převozník, „ale musíš mi 
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slíbit, že se Computera zeptáš, proč tu musím neustále převážet, a to i mimo turistickou 
sezónu.” „Jasně, žádný problém,” nato Sindibád a nasedl do loďky. Převozník měl radost, že 
možná konečně bude konec jeho trápení a začal machrovat. Nejprve vesloval jako blázen, až 
sejmul veslem divokou kachnu. Vrcholem hazardu pak bylo to, když si v loďce stoupl a 
udělal dvojité salto. Loďka se pěkně zakymácela, ale nepřevrátila se. „Nechte už toho nebo 
budu blinkat!” křičel Sindibád na převozníka, který se už už chystal zatancovat si kozáčka. 
Nakonec se loďka přece jenom zvrhla, ale až u břehu, takže Sindibád dopadl do mokrého 
písku a vytlačil do něho svůj mladý obličej. Debil, pomyslel si o převozníkovi a začal si 
oklepávat písek. I přiskočil převozník ochotně a začal Sindibáda oprašovat veslem. „Už dost, 
do prdele, to stačí!” křičel Sindibád, když dostal veslem naplocho do rozkroku. „Běžte si luštit 
křížovku! Blbec na devět - převozník.” 

     Asi půl kilometru za řekou se skutečně nacházel domek, který ale vypadal spíš jako 

trafostanice. Sindibád si dodal odvahy a zaklepal. Pak přiložil ke dveřím ucho a snažil se 

zaslechnout zvuky, které by nasvědčovaly tomu, že je někdo doma. Neuvědomil si však, že 

dveře se otevírají směrem ven, takže po chvíli dostal takovou ránu do palice, že viděl 

hvězdičky a mimozemšťany, a vzápětí upadl do bezvědomí. Probral ho až příšerný zápach, 

kdy se nad ním skláněla zlatovlasá stařena a strkala mu pod nos lahvičku. „To je tchoří 

vývar,” vysvětlovala, „ten postaví na nohy i mrtvolu. No, vlastně ne, to přeháním, ale určitě se 

aspoň zavrtí.” „Podle těch vlasů soudím, že jste matka kmotra Computera,” zamumlal 

Sindibád a snažil se postavit na nohy. Dvakrát při tom upadl, smetl se stolu zlatou housku a 

teprve napotřetí se vyškrábal na zlatou židli. V domku kmotra Computera bylo všechno zlaté. 

Pak je ovšem záhadou, jak tam používali hajzlpapír. To se totiž ve všech pohádkách 

alibisticky řeší tak, že se to neřeší. „Ano, Computer je můj syn,” odpověděla stařena. „A já se 

jmenuji Salmonela.” „Ježišmarjá, to jste se hned v porodnici podělala, že vám dali tohle 

jméno?” divil se Sindibád. „Ale vůbec ne, já to mám po rodičích; otec byl Salomon a matka 

Nela,” vysvětlovala Salmonela. „Můj syn se celý den ve světě zabývá kompletací počítačů, 

domů se vrací až večer. Je ale alergický na návštěvy, takže kdyby tě tu našel, okamžitě by tě 

proměnil v počítačovou součástku. Několik odvážlivců před tebou už na to doplatilo a teď jen 

nečinně čumí na mezinárodní výstavě výpočetní techniky v Hannoveru.” „Tak co mám dělat,” 

zoufal si Sindibád, „nutně potřebuju Computerovy tři zlaté vlasy, abych mohl souložit s 

princeznou Roxanou.” „Počkej, nějak to už vymyslím,” uklidňovala ho Salmonela. „Víš co, 

schovej se tady do prázdné skříně od starého počítače z 80. let.” Sindibád ještě rychle vyložil 

Salmonele problémy obyvatel Starého a Nového Prdelákova se stromem a studnou a též 

problém převozníkův. „Nech to na mně, mládenče,” prohlásila Salmonela. „Jsem šikovná, za 



 

22 
 

  

 

 

mlada jsem v Českých Budějovicích vykrádala telefonní budky. Dobře se schovej a hlavně 

tam buď potichu. Asi tam budeš muset zůstat celou noc, tak ti tam dám zlatý nočník.” A tak 

Sindibád zalezl do skříně, přikryl se tam zbytkem počítačových kabelů, aby mu nebyla zima a 

čekal. Neuběhlo ani půl hodiny, když v zámku zachrastily zlaté klíče a do místnosti se hrnul 

kmotr Computer, po celodenní šichtě unavený a hladový, umyl si ruce ve zlatém umyvadle a 

hned zamířil k troubě, jestli v ní má slíbené kuře upečené do zlatova. Vtom se zarazil: 

„Matko! Čichám, čichám člověčinu! Neschováváš tady někoho?” „Co tě to napadlo za 

hovadinu, synáčku?” odpověděla Salmonela. „Vždyť člověk tady nebyl už přes rok; 

naposledy ten entomolog co jsi ho proměnil v grafickou kartu. A to se k nám chudák přišel 

jenom vyčůrat. Nadýchal ses člověčiny ve světě, tak je to.” „To je fakt,” přikývl Computer a 

zabodl do kuřete zlatou vidličku. „Dneska jsem půl dne instaloval počítač v rakouské firmě 

Metalurgenbordel a ten její ředitel, ten teda smrděl člověčinou, jako kdyby snědl hrnec 

hrachu, zajedl to teplým chlebem a zapil kyselým mlékem.” Pokračování příště 

Honza Mišinger 

 

Anička Mendelová zaslala: „Humor je nejdůstojnější projev smutku.“ 
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VVýlety a jiné akce 
 

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? Pátek - 22. 4. 2016 v 9:00 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 20. 4. 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!  
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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. 

Setkání proběhne ve čtvrtek 7. 

dubna od 13:00 do 15:00 hodin 

v kanceláři TT Sokolov. 

Svoji účast potvrďte, prosím, do 

úterý 5. 4. přes svého CM nebo 

klíčového pracovníka v STD. 
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VÝLET S FOKUSEM 

Vážení klienti Fokusu, pojďte s námi strávit příjemnou jarní sobotu – 16. dubna 2016 

   procházkou po zajímavostech města Ostrov. 

Projdeme se krásným jarně vybarvených zámeckým parkem, navštívíme zdejší Ekocentrum, 
podíváme se také do klášterního areálu. 

Společný sraz bude pro všechny v Ostrově na vlakovém nádraží. 

 pro chebské odjíždí vlak z Chebu v 10:26 
 ze Sokolova odjíždí vlak v 10:51 
 v  Karlových Varech se přistupuje v 11:13. 

Příjezd do Ostrova je očekáván  v 11:28. 

 

 Zámecký park 

 

Odjezd z Ostrova je z vlakového nádraží v 16.26, příjezd do Karových Varů v 16. 40, do Sokolova 
v 17:02 a konečně do Chebu v 17:29. 

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás. Andrea Hůlová a Diana Kostková. 

Přihlašujte se buď přes svého klíčového pracovníka, nebo na tel: 777 481 105. 
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Kulturní nabídka - Sokolov kino Alfa :  

Nově se každé úterý a čtvrtek promítá od 10 hodin zajímavé filmy za 60 Kč.  

Úterý 5. dubna 10,00 – Polednice (ČR), horor, vstupné 60 Kč  

Úterý 12. dubna 10,00 - Muzikál aneb Cesty ke štěstí (ČR), romant. muzikál, vstupné 60 Kč  

Čtvrtek 14. dubna 10,00 – Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (ČR), rodinný, vstupné 60 Kč  

Úterý 26. dubna 10,00 - Dvojníci (ČR), komedie, vstupné 60 Kč  

Čtvrtek 28. dubna 10,00 – Malý princ (Francie), pohádka, vstupné 60 Kč  

Filmový tip :  

Čtvrtek 28. dubna 15,00 Sobota 30. dubna 13,00 – Příběh lesa (Francie), dokument, 80 Kč  
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Přednáška v krajské knihovně Karlovy Vary  

Život císaře a českého krále Karla IV. 

Přednáška mapuje život Karla IV. od dětství přes vzdělání v Paříži a bojové zkušenosti v 

Itálii po získání císařské koruny v roce 1355. jde o nejdůležitější události v jeho životě a přiblížení 

jeho rodiny (rodiče, sourozenci, manželky a děti). 

Pro: Všichni 

Vstupné: 40,- Kč  

Místo: Hlavní budova Dvory - sál  

Datum: 14.04.2016 17:00 - 19:00 

Přednášející: 

Bohumil Vurm 

Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. jeho velmi 
úspěšná trilogie Tajné dějiny Evropy byla vydána i v Maďarsku. Nyní se připravuje maďarské 
vydání knihy Příběh templářů I. Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám Praga Mystica, 
Krásy a tajemství České republiky, Vivat Comenius, páni z Rožmitála a Víno napříč staletími. 
Předsedá nadaci Hieronymus, propagující dílo nizozemského malíře Hieronyma Bosche. 

Ing. Zuzana Foffová 

Vedle psaní a fotografování se v poslední době věnuje grafickému ztvárnění knih a výtvarnému 
řešení výstav. Graficky zpracovala putovní výstavu Krásy a tajemství České republiky pro 
Ministerstvo zahraničních věcí a také expozici o životě a díle Jana Amose Komenského v 
nizozemském Naardenu Vivat Comenius. Podílela se na výtvarném řešení repliky gotického 
orloje pro nizozemské centrum Hieronymus Bosch Art Centre. 
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Přednáška v městské knihovně Ostrov 

Psychosomatika aneb Co pohne duší, pohne i tělem 

 

KDY: 28. 4. 2016 @ 17.00 – 18.30 

KDE: Oranžerie Václava Havla 
Zámecký park 224 

363 01 Ostrov 

CENA: 80 Kč (50 v předprodeji) 

KONTAKT: 353 434 300, 773 546 490 

 

Přednáška MUDr. Heleny Máslové z Centra psychosomatické péče. 

Náplň přednášky: 

 Podstata psychosomatické terapie 

 Interdisciplinární přístup, spolupráce s ostatními obory (psychokardiologie, 

psychogastroenterologie, psychogynekologie, atd.) 

 Psychosomatický a somatopsychický okruh 

 Individuální příběh, práce s časovou osou 

 Rodinný energetický systém 

 Společenské vlivy (každá sociální skupina má své nemoci) 

 Kvalita života jako terapeutický cíl 



 

29 
 

  

 

 

 

STOPSTIGMA PORADNA 

Cílem internetové psychiatrické poradny na stránkách www.stopstigma.cz je destigmatizace 
problematiky duševního onemocnění a odborně garantované poradenství v oblastí duševního 

zdraví a nemoci. Vychází především z konceptu recovery – zotavení se z duševní nemoci.  

Na stránkách poradny se můžete zeptat psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka nebo 
peer poradců – lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí a se zotavením. 

Poradna je anonymní, při vkládání dotazu je vyžadován e-mail, který slouží pouze pro zaslání 
odpovědi. Poté je systémem automaticky smazán. Zároveň jsou všechny dotazy a odpovědi 
na ně zobrazeny na stránkách poradny. Na Váš dotaz dostanete odpověď do 7 dnů, nejedná se 
tedy o krizovou službu.  

Přestože poskytujeme odborně garantované poradenství, poradna nenahrazuje přímý kontakt s 
odborníky, ani léčbu. 

• anonymně   • bezplatně  • se zapojením poradců s vlastní zkušeností 
 

Internetová psychiatrická poradna www.stopstigma.cz 
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Webové stránky www.stopstigma.cz, 
které provozuje Centrum pro rozvoj 

péče o du- 
ševní zdraví, z. s. jako jednu ze 
svých aktivit, fungují od roku 

2004. Naleznete na nich souhrnně 
uspořádané informace o duševních 

nemocech a možnostech jejich 
léčby. 

V unikátní internetové Stopstigma 
poradně můžete našim 

odborníkům vč. expertů s vlastní 
zkušeností na duševní nemoc 
pokládat anonymní dotazy. 

Nabízíme také příběhy lidí, kteří 
znají duševní onemocnění na 
vlastní kůži a jsou ochotni se 

podělit o své zážitky a zkušenosti. 

Naším cílem je změna postojů 
veřejnosti, profesionálů i lidí s 
duševními potížemi. V duchu 
principů recovery (zotavení) 

chceme přinášet odborné 
informace, dodávat naději a 
bojovat proti předsudkům 

spojeným s duševními nemocemi. 
V našem týmu pracují lidé různých 
odborností včetně expertů s vlastní 

zkušeností. 
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Dotazy a odpovědi v praxi 

Hraniční porucha osobnosti 

Dobrý den, mám diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti. Je možné, že slýchám hlasy 
jako ne v mé hlavě, jako vkládané do hlavy, myšlenek? Nevím, zda je to běžný projev nebo o 
tom říci svému psychiatrovi? Děkuju. 
Odpověď odborníka: 
Dobrý den, u pacientů s hraniční poruchou je možné pozorovat příznaky podobné psychóze, 
které jsou ale krátkodobé a méně intenzivní, než třeba u schizofrenie. Je ale potřeba 
podrobnějšího vyšetření, aby bylo možné vyloučit jinou poruchu, takže svému psychiatrovi o 
tom rozhodně povězte. Všeobecně platí, že psychiatr by měl vědět o potížích svých pacientů 
co nejvíc, aby jim mohl efektivně pomoci.  
Odpověď peer poradce: Dobrý den, myslím, že bude poctivé, když řeknu, že já také někdy 
slýchám hlasy. Většinou je to v době, kdy jsem přetažený, opravdu nevyspalý. Pak slyším 
šramoty, zpěv, hudbu a nezřetelné hlasy. Při usínání slyší hlasy kdekdo. Podle výzkumů, 
které má k dispozici svépomocná síť Hearing Voices (Slyšení hlasů), se tento jev týká desítek 
procent lidí, kteří ani netrpí duševním onemocněním. Přesto je tradičně považován za typický 
příznak schizofrenie. Lékaři bych se s tím bez obav svěřil. Pocity vkládaných myšlenek se u 
některých mých známých objevují a jejich diagnózy neznám. Záleží na tom, co chcete se 
svými hlasy dělat. Pokud na Vás přímo neútočí, snažte se jim porozumět, pomoci by Vám 
mohl dobrý psychoterapeut. 

Prosím o radu 

Dobrý den, kamarádovi byl přiznán důchod 1. stupně, jelikož mu chybí nějaká doba soc. 
pojištění, pobírá dávku hmotné nouze. Kamarád je hlášený na městském úřadě jako 
bezdomovec, úřednice při každé jeho návštěvě vyhrožuje, že jestli nenahlásí adresy lidi, u 
kterých přespává, že mu přestanou dávku vyplácet. Má na toto úřednice právo?  
Odpověď odborníka: 
Dobrý den, předpokládám, že Váš kamarád pobírá příspěvek na živobytí, což je jedna z dávek 
hmotné nouze. Váš kamarád rozhodně nemusí hlásit adresy lidí, u kterých přespává. To by 
musel v případě, že by měl nějakou smlouvu o podnájmu, nebo u někoho bydlel trvale a ten 
by tak byl považován za společně posuzovanou osobu. Pak by to totiž mělo vliv na přiznání a 
výpočet výše příspěvku. V případě, že jen nahodile přespává u kamarádů, je to stejné, jako 
kdyby byl na ulici. Rozumím, že v tuto chvíli je pro Vašeho kamaráda dávka hmotné nouze 
důležitá a je dobré, pokud má podporu svých přátel. Udržení si této dávky by asi nemělo být 
cílem, ale pouze prostředkem. Nemohl by Vašemu kamarádovi někdo pomoci s tím, aby mu 
byl ID vyplácen (tedy aby buď doplatil pojištění, nebo najít vhodnou práci, kde by zbývající 
dobu mohl odpracovat)? Případně nepůsobí ve Vašem okolí nějaká organizace nabízející 
pomoc lidem s duševním onemocněním, která by mohla Vašemu kamarádovi pomoci jeho 
potíže vyřešit? Adresář takových služeb najdete například zde na webu mezi užitečnými 
odkazy. 



 

32 
 

  

 

 

Odpověď peer poradce: 
Dobrý den, chápu, že existenční situace vašeho kamaráda není vůbec lehká. Je super, že se 
mu snažíte pomoci a řešíte spolu s ním jeho problémy s úřady. Líbí se mi nápad, že byste 
mohl pomoci kamarádovi poohlédnout se po nějaké práci. Je mi jasný, že to není jednoduché, 
zvláště pokud člověk bojuje s nějakou psychickou nemocí a ještě k tomu musí řešit problémy 
s bydlením. Ale vždycky je naděje, že se všechno obrátí a vašemu kamarádovi se zase začne 
dařit. Důležité je neztrácet naději a nepřestat se snažit hledat nové cesty jak z toho všeho ven. 
Mám kamarádku, která trpí depresemi, práci na plný úvazek v klasické firmě by nezvládla. 
Byla nešťastná z toho, že kvůli nemoci už nebude moc nikde pracovat. Nakonec se jí podařilo 
sehnat práci v chráněné dílně v prádelně a je moc spokojená. Přeji Vám hodně sil v boji.  

 

O projektu 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví provozuje od roku 2004 webovou stránku 
www.stopstigma.cz, která se zaměřuje na destigmatizaci tématu duševního onemocnění. 
Součástí stránek je také psychiatrická a psychosociální poradna, která je bezplatná, anonymní 
a dostupná z celé ČR. Web je hojně navštěvovaný (za rok více než 100 000 unikátních 
přístupů) a poradna zaznamenává ročně stovky dotazů (900 v roce 2014). 

Projekt má za cíl rozšířit fungování poradny zapojením 10 peer poradců – osob s vlastní 
zkušeností s duševním onemocněním. Pohled peer poradce tak může být vhodným doplněním 
nebo i alternativou k pohledu odborníka na duševní zdraví (psychiatra, psychologa). Zapojení 
peer poradců by mělo přispět ke snížení prahu dostupnosti poradny pro osoby, které se 
potýkají s problematikou duševního onemocnění u sebe nebo ve svém okolí. Zároveň 
zapojování osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním podporuje myšlenku 
destigmatizace. Poradenský tým byl dále rozšířen o odbornost psychologa. 

Dalšími aktivitami projektu jsou aktualizace obsahu webu Stopstigma.cz (rozšíření o témata 
destigmatizace a zotavení) a natočení videí s autentickou výpovědí osob s duševním 
onemocněním o jejich cestě k zotavení (tzv. recovery). Projekt navazuje na aktivity Centra 
pro rozvoj péče o duševní zdraví spojené se zapojováním osob s vlastní zkušeností s duševní 
nemocí do systému péče, tedy tzv. peer projekty. 
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Název projektu 
Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu 

Období realizace 

15. 4. 2015 – 31. 12. 2016 

Partner projektu 

Buskerud and Vestfold University College, Oslo 

Kontakty 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.  

Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3  

Tel.: +420 222 515 305 E-mail: cmhcd@cmhcd.cz www.cmhcd.cz www.stopstigma.cz www.vzin.cz 
Kontaktní osoba: 
Petra Kubinová, projektová manažerka   

E-mail: kubinova@cmhcd.cz   

Tel.: +420 774 393 704 
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Program duben 

28. 3. – 1. 4. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

28. 3. STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

29. 3.  Nestrukturovaný 
program 

Společenské hry Trénink kognitivních 
funkcí 

Nestrukturovaný 
program 

30. 3.  Nestrukturovaný 
program 

Vaření – Rizoto z kuskusu Nestrukturovaný 
program 

31. 3.  Nestrukturovaný 
program 

Výroba jarní výzdoby  Společenské hry Nestrukturovaný 
program 

1.4.  Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

4. – 8. 4. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

4. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – kulajda a makovec  Nestrukturovaný 
program 

5. 4. Nestrukturovaný 
program 

Trénink kognitivních 
funkcí 

Karaoke Nestrukturovaný 
program 

 6. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – jarní nádivka s brambory  Nestrukturovaný 
program 

7. 4. Nestrukturovaný 
program 

YouTube klub Vycházka Nestrukturovaný 
program 

8. 4.  Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

11. – 15. 4. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

11. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – brokolicová polévka, prošívaná deka Nestrukturovaný 
program 

12. 4. Nestrukturovaný 
program 

Práce se 
zažehlovacími korálky 

Šití broží Nestrukturovaný 
program 

13. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření - špagety Nestrukturovaný 
program 

14. 4. Nestrukturovaný 
program 

Skládání z papíru  Společenské hry Nestrukturovaný 
program 

15. 4. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 
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18. – 22. 4. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

18. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – vývar se strouháním a knedlíčky, 
roláda 

Nestrukturovaný 
program 

19. 4.  Nestrukturovaný 
program 

Suché plstění Trénink kognitivních 
funkcí 

Nestrukturovaný 
program 

20. 4.  Nestrukturovaný 
program 

Vaření – salát s kuřecím masem a dresinkem Nestrukturovaný 
program 

21. 4. Nestrukturovaný 
program 

Program pro dobré 
zdraví 

Vycházka Nestrukturovaný 
program 

22. 4.  Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

25. – 29. 4.  8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

25. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – cibulová polévka, piškotový koláč 
s ovocem a želatinou 

Nestrukturovaný 
program 

26. 4. Nestrukturovaný 
program 

Karaoke Výtvarné činnosti Nestrukturovaný 
program 

27. 4. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – španělský ptáček z hovězího masa, 
rýže 

Nestrukturovaný 
program 

28. 4. Nestrukturovaný 
program 

Společenské hry Vycházka Nestrukturovaný 
program 

29. 4. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

Změna programu vyhrazena! 
 

Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti a hlavně příspěvky posílejte na email:  
petrikova@fokus-mb.cz 

 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  


