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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. 5.2016 
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MMohlo by Vás zajímat 

S reformou psychiatrie mohou pomoci i praktici. Hlavně spoluprací s centry duševního 
zdraví 

Mají hotové standardy, nastavené financování a nyní už i první schválené dotace. Centra duševního 
zdraví by měla být prvním hmatatelným důkazem, že se reforma psychiatrie dostává z papíru do 
praxe. Jejich úkolem bude poskytovat péči v komunitě a umožnit tak pacientům žít doma, místo 
aby pobývali v obřích léčebnách. Napomoci v tvorbě moderní péče o duševně nemocné by přitom 
mohli i praktičtí lékaři, s nimiž by měla centra spolupracovat. Vedle předepisování některých 
psychiatrických léků by u těchto pacientů pomohlo lepší vychytávání somatických potíží. Podle 
předsedy České psychiatrické společnosti Martina Hollého, který včera vystoupil na Jarní 
interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství, totiž například u schizofreniků zůstává 
polovina těchto problémů nediagnostikována. 

Novým místem, na němž by byla tato spolupráce záhodná, jsou centra duševního zdraví. Ta 
mají mimo jiné poskytovat terénní služby prostřednictvím multidisciplinárních týmů 
složených jak ze zdravotnických, tak sociálních pracovníků (v centru by měl být psychiatr, 
psycholog, devět sociálních pracovníků a devět sester). „Naše terénní sestry znají všechny 
praktické lékaře v regionu, takže komunikaci můžou zprostředkovávat a usnadňovat. 
Komunikace s duševně nemocným totiž nebývá úplně jednoduchá,“ uvádí jeden aspekt doktor 
Hollý. 

Jak by spolupráce měla probíhat? „Když se podíváme do zemí, kde systém funguje jinak, 
vidíme, že mezi psychiatrií a praktickým lékařem je model spolupráce – ať už ambulantní, 
konzultační v rámci nemocniční péče nebo se vzájemně posilují. V zemích, které považujeme 
za rozvinuté z hlediska psychiatrického systému, praktik komunikuje s multidisciplinárním 
týmem. To funguje ne formou konsilia, ale že se potřebné informace aktivně komunikují jak 
na jednu, tak na druhou stranu. Ve většině zemí jde o neformální spolupráci na základě 
vzájemné dobré vůle, protože je to oboustranně výhodné. Máme ale i několik zemí, které 
sankcionují praktické lékaře, pokud se službou nespolupracují,“ přibližuje fungování 
zahraničních systémů Hollý. 

Praktici přitom mají v řadě zemí v psychiatrii ještě větší úlohu, protože nasazují a předepisují 
celé spektrum psychiatrických léků (u nás jsou to pouze antidepresiva). Například v Belgii, 
Lucembursku či Kanadě mají na starosti také antipsychotika včetně klozapinu nebo přípravky 
na bipolární a manické poruchy. „Modely v Evropě jsou převážně takové, že praktik je více 
zatažen do péče a je to jedna z možností, kterou se můžeme rozvíjet,“ naznačuje doktor Hollý. 

Velkou oblastí, které by mělo být věnováno více pozornosti, jsou také somatické problémy. 
Muži se schizofrenií totiž umírají o 20 let dříve než běžná populace, ženy o 15 let. Důvodem 
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ale nejsou sebevraždy, nýbrž právě tělesná onemocnění – 80 procent schizofreniků má 
nějakou somatickou chorobu, ale 50 procent není diagnostikováno. 

„Psychiatři jsou příliš orientovaní na psychiku a u lékařů jiných specializací často člověk 
nebudí tolik důvěry, aby si povšimli, že se něco děje. Často si řeknou, že je to z nervů nebo že 
si to vymýšlí, takže se problému nevěnují,“ poukazuje Martin Hollý. 

Kde jsou tedy největší současné problémy a proč je třeba s nimi něco dělat? I když se 
v současnosti mluví o tom, že máme hodně psychiatrických lůžek, takže je třeba část z nich 
zrušit a převést pacienty do ambulancí, v porovnání s jinými zeměmi OECD není přepočet 
lůžek na obyvatele (101 na sto tisíc lidí) nijak rekordně vysoký. Více jich má například 
Belgie, Nizozemí či Německo, přesto je ale průměr OECD (68 lůžek na sto tisíc lidí) daleko 
za námi. Jednoznačně rekordní je ovšem velikost psychiatrických institucí. Zatímco u nás je 
průměrný počet lůžek na jednu psychiatrickou nemocnici 502, Lotyšsko, které je na druhém 
místě, jich má 400. Naopak nejmenší průměr má Irsko s necelými 70 lůžky na nemocnici. 

„Velká instituce má při poskytování péče jednu velkou nevýhodu – generuje velkou spádovou 
oblast. Pro lidi z okraje spádu je to tedy daleko a pro terapeutické týmy, které propouštějí 
pacienta s narušenými vztahy, je obtížný dosah k jeho přirozenému prostředí. I při nejlepší 
vůli je těžké se sejít s rodinou. Ta přijede o víkendu, takže to je pro strukturovanou práci 
komplikované,“ vysvětluje Martin Hollý. Přiznává zároveň, že bohnická nemocnice, které 
šéfuje, má polovinu z 1300 lůžek v pěti a více lůžkových pokojích. Cílem celé reformy přitom 
je zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, s čímž vedle výše zmíněného souvisí 
také humanizace prostředí, spokojenost s péčí, destigmatizace, provázanost služeb či podpora 
začleňování do společnosti. 

Nově by tedy odborníci chtěli, aby se hlavní balík peněz přesunul z lůžkové péče do 
ambulancí. Nyní totiž jde do nemocnic 80 procent všech nákladů na psychiatrii. Změnu by 
pak potřebovala i struktura nemocniční péče, protože z deseti tisíc lůžek je jich 87 procent 
nasmlouváno jako následná péče, ve skutečnosti však velmi často řeší akutní stavy. 

Jedním z hlavních problémů jsou pochopitelně finance. Česko totiž dává nejen v rámci 
západních, ale postkomunistických zemí na psychiatrii nejméně peněz. V současnosti do ní 
jdou něco málo přes tři procenta všech prostředků na zdravotní péči, zatímco například 
Slovinsko dává osm procent. Duševní onemocnění si ovšem vyžadují obrovské náklady, a to 
hlavně ty nepřímé – podle propočtu z roku 2010 jde jen v ČR o 110 miliard ročně. 

Pozitivní ovšem je, že prostředky ze zdravotního pojištění by se měly postupně navyšovat a 
centra duševního zdraví už mají plán udržitelného financování, jehož podmínky jsou dány 
v memorandu s ministerstvem zdravotnictví. Zároveň má na reformu putovat 1,5 miliardy 
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z OP Zaměstnanost a 2,25 miliardy z IROP. „Ve středu byl odsouhlasen první balík 
evropských peněz na to, aby mohlo vzniknout prvních pět center. Koncept se tedy rozbíhá a 
v nejbližších letech by mělo vzniknout třicet center za podpory evropských strukturálních 
fondů,“ uvádí Martin Hollý. 

První centra ovšem zatím nebudou vznikat tam, kde je jich nejvíc potřeba, ale tam, kde jsou 
na to připraveni zejména z hlediska personálu. Necelá padesátka míst, kde by do budoucna 
měla centra fungovat, je proto rozdělena do tří stadií, přičemž v tom prvním, 
nejpřipravenějším, je Praha – Bohnice (zřizovatel Fokus Praha), Brno (Práh), Psychosociální 
centrum Přerov, Benešov (Národní ústav duševního zdraví), Havlíčkův Brod (Fokus a kraj) a 
Jihlava (VOP a kraj); další tři místa jsou ve druhém stupni (Pardubice, Trutnov, Hradec 
Králové). 

Jak je z výše uvedeného patrné, další problém jsou lidské kapacity. I když je počet psychiatrů 
poměrně nízký, není to žádná tragédie – nacházíme se těsně pod průměrem OECD (máme 14 
psychiatrů na sto tisíc obyvatel, což je stejně jako v USA; průměr OECD je 16). Podobná 
situace je s psychiatrickými sestrami (OECD 50 na sto tisíc lidí, ČR 41). I když by tedy bylo 
do budoucna záhodno kapacity zvyšovat, nyní jde hlavně o jejich rozložení v systému a 
přemístění tam, kde jsou nejvíce potřeba. Horší to je s klinickými psychology. Jejich omezená 
dostupnost ovšem není dána nedostatkem, nýbrž neochotou je nasmlouvávat – velká část jich 
tak pracuje za přímou úhradu. I když ale počty odborníků nejsou vyloženě tragické, s ohledem 
na to, že za deset let přibylo v psychiatrických ambulancích 66 procent pacientů (zatímco 
lékařů třetina), jejich potřeba roste – o čemž ostatně svědčí dlouhé objednací lhůty v rámci 
mnoha týdnů až měsíců. Vzhledem k tomu, že v porovnání se zeměmi OECD máme spotřebu 
antidepresiv v nejnižší třetině, lze navíc u depresí předpokládat jistou poddiagnostikovanost. 
Ulehčit situaci by mohli právě praktičtí lékaři. 

Že máme s reformou desítky let zpoždění, má ale i své plusy. Můžeme si totiž vzít příklad 
z jiných zemí – a zároveň se vyvarovat chyb, kterých se některé dopustily. Například USA 
snižovalo počet psychiatrických lůžek tak dlouho, až jim začal růst počet duševně nemocných 
ve věznicích. Na druhou stranu máme vyšlapanou cestičku úspěšného postupu třeba 
z Británie. Právě tam byla vyvrácena nyní v Česku rozšířená obava, že se kvůli snižování 
počtu lůžek v léčebnách většině pacientů nedostane péče a začnou se z nich stávat 
bezdomovci, případně se beztak do nějakého typu ústavu vrátí. Na tento problém se v 90. 
letech zaměřil Julian Leff, který sledoval 670 pacientů propuštěných z ústavů a zjistil, že dvě 
třetiny byly schopny s podporou žít běžný život, pouze třetina se vracela do ústavů a z toho 
desetina tam zůstala dlouhodobě. Bezdomovci se stalo 0,6 procenta, čímž byl vyvrácen 
mýtus, že jakákoliv deinstitucionalizace psychiatrie vede k bezdomovectví. 

Zdroj: http://www.zdravotnickydenik.cz (publikováno 23. 4. 2016 
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Zprávy ze středisek: 

 TT Karlovy Vary 

Sobotní aprílově naladěné vý(vy)letění 

Jedno krásné aprílové sobotní dopoledne jsme se opět vydali s fokusáckými výletníky z chebského a 
karlovarského střediska na výlet, tentokrát do města Ostrov, respektive do jedné z jeho částí.  Zdárně 
jsme se sešli na ostrovském nádraží, narazili kapuce na hlavu a vyrazili směrem k Zámeckému parku. 
Vítr fučel intenzívně, déšť se nenechal zahanbit, ale nálada byla přesto pohodová. Je fakt, že 
plánovaný piknik jsme museli přehodnotit na rychlé sbodnutí výborné Dianiny domácí buchty pod 
stříškou zámeckého pidialtánku   (mnohem později jsme zjistili, že jsme posvačili v kapli svatého Jana 
Nepomuckého) .  Viz obrázek č.1. 

 

Po příjemném občerstvení jsme pokračovali procházkou Zámeckým parkem ke 4/ 

Kostelu Sv. Jakuba Většího ze 13. století, který se nalézá 
v areálu hřbitova v sousedství zámeckého parku. prohlédli si 
Letohrádek, kde v současné době sídlí pobočka Galerie umění 
Karlovy Vary. Pokochali jsme se pohledem na úžasné čapí 
hnízdo na tamějším komíně i s čápem. Vzhledem k tomu, že již 
byla pořádná zima, směřovaly naše další kroky k Ekocentru.  
Ekocentrum bylo pro mnoho z nás příjemným překvapením, 
byť karlovaráci, o něm neměli tušení. Pobavili nás akční 
osmáci, mluvící papoušek Kačenka, dokonce krokodýl, želvy i 
akční potkani. Viz. Obrázek 2. 
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Výlet jsme ukončili štastně ve zdraví a s pár novými příjemnými zážitky k dobru. Zkrátka a dobře, byl 
to fajn výlet s prima partou a my děkujeme všem zúčastněným . 

 

 

  

Za varský terénní tým  

 fokusačkaAndrea 
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TT Cheb 

Dočasný člen chebského terénního týmu psychiatr Honza Beneš odchází. Místo něj se ale můžete 
těšit na spolupráci s lékařkou Jitkou Vávrovou. Ta u nás bude 4 měsíce.  

Je velký zájem ze strany studentů o plnění praxí u nás, což jim rádi umožňujeme. V květnu k 
nám nastupuje další stážistka z VOŠ Chebu.  

Jedenkrát měsíčně budou probíhat schůzky s psychiatričkou z Chebu, se kterou chceme navázat 
spolupráci.         

        Za chebský tým – fokusačka Bea  

TT Sokolov 

Okýnko peer konzultanta 

  Pozvánka na setkání s Peer konzultanty Fokusu Mladá Boleslav 

Pátek 20. května od 10 hodin 

v sociálně-terapeutické dílně Fokusu KV, StaráKysibelská 602/45, 
(Penzion Hestia). 

Zajímá Vás práce Peer konzultantů ? Co vlastně dělají ?  
Jak pomáhají druhým ?  Láká Vás jejich funkce ? 
Jak se stát z klienta členem týmu Fokusu ? 
Rádi byste využili vlastních zkušeností z nemoci k pomoci ostatním ? 

ODPOVěDI NEJEN NA TYTO OTÁZKY SI PRO VÁS PřIPRAVILI : 

 Bára Vráželová z Mladé Boleslavi 
 Jirka Štefl z Nymburka 
 Radomír Voznica ze Sokolova 

PROGRAM SETKÁNÍ : 

1. Životní příběhy PK 
2. Jak jsme se stali PK 
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33. Co nám pomohlo v přípravě na roli PK 
4. Prezentace - Práce PK v praxi 
5. Video o Zotavení a metodě WRAP 
6. Otevřená diskuse 

Těšíme se na setkání s Vámi, na dotazy a Vaše životní zkušenosti, které 
jsou pro nás inspirací, poučením a impulsem do naší práce. 

Případné dotazy k setkání Vám rád zodpoví Radomír Voznica, 
mobil : 778 712 228, mail : voznica@fokus-mb.cz . 

www.fokus-mb.cz 

 

Svépomocná skupina se začne scházet 

od čtvrtka 12. května v 10 hodin 

ve Fokusu Sokolov. 

Budeme si vzájemně povídat, vyměňovat zkušenosti, poznatky a především se 
vzájemně podporovat. 

Těším se na Vás každé dva týdny, příštětedy 26. května.  

Váš Peer konzultantRadomír Voznica, Fokus Sokolov.  

Vlastní pravidla a cíle svépomocné skupiny: 

 Respektování jedinečnosti každého člověka 
 Prohlubování důstojnosti jedince a jeho práva na hodnotný život 
 Skupina nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc 
 Jedná se o laickou pomoc lidí, kteří si předávají zkušenosti a podporují se 
 Vzájemně si dávají zpětnou vazbu 
 Skupina svou sounáležitostí dovede narušit sociální izolaci 
 Jedná se o bezpečný prostor, jehož součástí je i důvěrnost ve sdílení 
 Informace se nedostávají mimo skupinu 

 

Radomír Voznica – peer konzultant Sokolov 
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STD Karlovy Vary 

ČINNOST ŠICÍ DÍLNY 

V měsíci dubnu jsme vyrazili s našimi výrobky na Jarmark radosti na Vyšší odbornou 

školu do Chebu. Tato akce proběhla již po desáté. Tentokrát její výtěžek posloužil jako 

příspěvek na cestu k moři pro postiženého chlapce Kubíka.  

Podařilo se vybrat částku 20 000,- Kč. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho. 

 Prodejně jsme byli velmi úspěšní. Návštěvníkům se naše práce líbí a odcházeli spokojeni. Na 

další Jarmark radosti do Chebu jsme pozváni v prosinci.  

Video z akce lze shlédnout na: 

http://www.mvtv.cz/video/1184-desaty-jarmark-radosti-poslal-maleho-chlapce-k-mori 
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Činnost volnočasového programu: 

Plavání s Fokusem 

Již potřetí vypisujeme termín na plavání v Karlových Varech. Plavat půjdeme ve čtvrtek      

19. 5. 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 ani nyní nebude o tuto aktivitu zájem, nebude již dále z naší strany nabízena.  

Děkujeme za pochopení. 

Stážistky v STD 

V měsíci květnu budou při aktivitách v STD přítomny stážistky. Jedná se o studentky VOŠ 

z Chebu a dále studentky střední pedagogické školy z Karlových Varů. Přijďte se s nimi 

seznámit, načerpat nové nápady a inspiraci. 
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Práce na záhoně a vycházky  

Jelikož již venku začíná hezké počasí, zařadili jsme do programu práci na zahradě a také 

vycházky. Přijďte se odreagovat společně s námi.  

!! Změna otevírací doby !! 

Oznamujeme, že od 30. 5. 2016 se mění otevírací doba dílny a to následovně: 

Pondělí  7:30 – 15:30 

Úterý   7:30 – 15:30 

Středa  7:30 – 15:30 

Čtvrtek  7:30 – 15:30 

Pátek   7:30 – 15:30 

 

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 květnu?  

Vaření květen 

PO 2. 5. – čočková polévka, bábovka 

ST 4. 5. – kuřecí maso se sýrem a jablky + brambor 

PO 9. 5. – řepová polévka, piškotový koláč s ovocem a želatinou 

ST 11. 5. – fazolový guláš 

PO 16. 5. – vývar s nudlemi, řezy s pudinkem a zakysanou smetanou 

ST 18. 5. – smažený sýr s brambory a tatarkou 

PO 23. 5. – kulajda, mřížkový koláč  

ST 25. 5. – langoše 
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Po 30. 5. – špenátová polévka, nepečený dort  

DOBROU CHUŤ  

 

: 

 

Vaše příspěvky: 

Josef Srpek vytvořil vlastní text k písni Blue dress od Depeche Mode (nejedná se o překlad z angličtiny) 

Černá perla 

1) Krásná dívko jsi krásná 

Malá, jak moc já tě znám  

Milá, step já neumím 

Malá, ples je u konce 

- Padám.  
2) Chtěl jsem žít singl,  

Chtěl jsem mít vílu. 

3) Já jsem tvůj krásný princ 

Chci tě políbit.  

„Žiju dýl.“ 
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4) Lesk na krásné vlasy, tvé krásné vlasy 
- Já sám teď uvidím tát, jak ten krásný sníh.  

5) Krásná, černá jsi krásná, 

Malá až doteku zář, 

Štíhlá, až jsem se lek, 

Milá, ty koupeš se jen tak.  

Rozumím.  

6) Chtěl jsem žít s vírou,  

Chtěl jsem žít v míru. 

7) Uslyšíš z dálky můj malý sten. 

„Žiju dýl.“ 

8) Tvé krásné vlasy, tvé krásné vlasy, 

Teď končím tu píseň – 

O Tobě Černá perlo tak básním. 

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 

     Po večeři si kmotr Computer lehl na pozlacený gauč a požádal matku Salmonelu, aby mu 
pořádně prohlédla hlavu, neboť v jeho husté zlaté hřívě občas při jeho práci uvízl nějaký ten 
šroubek z počítače. Když po několika minutách upadl do polospánku, Salmonela mu šikovně 
zajela do vlasů a jeden vytrhla. „Jauvajs, matko, co blbneš!” vykřikl Computer a probral se. 
„Promiň, synku,” okecávala to Salmonela, „trochu jsem zaspala a zdálo se mi o jednom městě, 
kde roste kouzelný strom, který náhle přestal nést ovoce a nikdo si s tím neví rady jako 
námořník s mořskou pannou od pasu dolů zakonzervovanou.” „Divná přirovnání používáš, 
matko,” podivil se Computer. „Zřejmě se ti zdálo o Starém Prdelákovu, to je taková díra tady 
kousek za řekou. Ten jejich strom nenese ovoce, protože v jeho kořenech se usadil krtek z 
večerníčku a svým odpadem ty kořeny zaneřádil. Stačilo by vykopat jámu, vyčistit kořeny, 
zničit krtka a bude po problému. A teď mě nech chvilku spát, ať se pak pozdě večer můžu dívat 
v televizi na prasárny.” Když Computer zase začal klimbat, natáhla Salmonela prstíky a ŠKUB! 
- vytrhla druhý zlatý vlas. „Ale do prdele, matko, co je zase?” zavrčel Computer a tvářil se 
naštvaně jak motýl Emanuel, kterého maková panenka vší silou tahá za penis z květiny dolů. 
„Promiň, synáčku,” okecávala to Salmonela, „ale zase jsem se tak lekla - zdálo se mi, že v 
jednom městě je otrávená studna a…” „No jasně, tenhle problém má Nový Prdelákov,” přerušil 
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Salmonelu Computer. „Dole na prameni sedí žába, která svojí slizkou kůží otrávila vodu. Do 
studny musí někdo vlézt a žábu políbit. Dobrou noc!” Salmonela už měla docela strach, ale 
nakonec to riskla potřetí a vytrhla Computerovi další zlatý vlas. „Teda já už se na to normálně 
vyseru!” vyskočil Computer z gauče. „Jsi očarovaná kouzlem pošahanosti nebo co, matko? Co 
se ti zase zdálo za problém? Popelka našla při přebírání nevybuchlou munici z 2. světové války? 
Nebo snad princ se chtěl prosekat k Šípkové Růžence a přesekl omylem plynové potrubí?” 
Chvilku bylo hrobové ticho a pak Salmonela opatrně promluvila: „Viděla jsem ve snu jednoho 
převozníka, který musí neustále převážet a neví jak s tím skončit.” „Jó, to je tady ten exot vedle 
na Vltavě,” nato Computer. „Přitom je to tak jednoduché. Kdyby prvnímu pasažérovi vrazil do 
ruky veslo a sám vystoupil na břeh, má po starosti. A teď už mě opravdu nech spát, nebo jestli 
mě ještě jednou vzbudíš, tak tě přiškrtím kabelem od počítače tak, že se probereš až za 12 
hodin.” 

     Když se rozednilo, Computer vstal, vypil zlatý čaj, vzal si do kapsy zlaté sušenky a spěchal 
za prací, protože kromě své zlaté hlavy měl také zlaté ručičky. Sindibád vylezl ze skříně, vylil 
zlatý nočník a povídá Salmonele: „Tak je to v pohodě, všechno jsem slyšel. Co jsem dlužen?” 
„Na to se vykašli,” odpověděla Salmonela a podala mu tři zlaté vlasy. „Hlavně, že se jako první 
člověk od nás vrátíš živý.” „A zdravý,” dodal Sindibád. „No, nejásej předčasně. Ještě pořád 
můžeš na zpáteční cestě chytit třeba rýmu nebo kapavku,” nato Salmonela a šla si uvařit k 
snídani zlaté vejce. Sindibád se rozloučil a zamířil k řece. Tam se převozník vyloženě nudil, ale 
asi měl dobrou náladu, protože si prozpěvoval: „Yesterday! Jen se tou prací moc nestrhéééj!” 
Vtom spatřil Sindibáda a hned se začal vyptávat jak pořídil. „Všechno vám to povím, ale 
nedříve mě převezte na druhou stranu, já mám na tomhle břehu sklon k depresím,” vymlouval 
se Sindibád. Převozník se zašklebil jako hrobník, kterému pozůstalí hodili do pracně 
vykopaného hrobu přejetou kočku a Sindibáda převezl na druhý břeh. Tam Sindibád vystoupil 
z loďky, poodešel asi 5 metrů a pak řekl převozníkovi jak se zbavit trápení. „Ty hajzle 
mizernej!” zařval převozník, popadl veslo a začal Sindibáda honit po břehu. „Pozor, uplave 
vám loďka!” snažil se Sindibád odvést převozníkovu pozornost. Ten byl ale v pronásledování 
vytrvalý. Kdoví jak by to bylo se Sindibádem dopadlo, nebýt zásahu pohádkového dědka, který 
se v této pohádce chtěl ještě jednou zviditelnit. Zjistajasna se vynořil z písku a nastavil 
převozníkovi nohu. Převozník se rozplácl jako gumový hroch a Sindibád mohl v klidu 
pokračovat v cestě. A přišel do Nového Prdelákova, kde ho hned přijal starosta Kleptománek. 
„No to je skvělé,” pochvaloval si, když mu Sindibád vysvětlil jak vyčistit vodu, „ale kde najdu 
toho dobrovolníka, který se nebude štítit políbit žábu?” „Vyberte nějakého místního úchyla,” 
radil mu Sindibád. A tak se i stalo. Starosta zašel na ubytovnu a vyžádal si na vrátnici, aby mu 
zavolali místního exota Tondu Varmužu. Ten byl správně ujetý, poněvadž celé odpoledne 
vysedával na náměstí a nahlas recitoval své stupidní básně. Například: „Já mám doma tatíčka, 
vychoval tři kluky, v zimě mámě mlátička utrhla kus ruky.” Taková pitomost nikoho jiného ve 
městě nenapadla. Tak tenhle Varmuža slíbil, že žábu ve studni políbí, ale na oplátku s ním 
starosta Kleptománek musel sepsat smlouvu o tom, že každý týden vyjde v místních novinách 
jedna jeho báseň. Pak se Varmuža ochotně spustil na laně do studny, políbil tam tu slizkou žábu 
tak poctivě až se mu z toho udělal opar, ale voda byla zachráněna. Navíc žába se zalekla 
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odporného zápachu z Varmužových úst, který připomínal kančí guláš uvařený v záchodové 
míse, a utekla až do šumavských bažin. Starosta se pak osobně vody napil, a když se do hodiny 
nepoblil, tak Sindibáda z vděčnosti obdaroval větším množstvím švýcarských hodinek, a 
dokonce mu dal s sebou dodávku, aby to všechno uvezl. 

     V poledne Sindibád přijel do Starého Prdelákova. Starosta Piškot, který si právě v kanceláři 
vybalil tlačenku se šlehačkou, byl sice ochotný se Sindibádem jednat, ale bylo potřeba sehnat 
někoho, kdo se prokope ke kořenům kouzelného stromu. „Na mě nekoukejte, já nemůžu,” 
vymlouval se Sindibád. „Já jsem hlavní postava této pohádky a tudíž se nesmím zranit.” 
Starosta proto zapnul místní rozhlas a vyhlásil akci pod názvem ZNIČIT KRTKA! Ve 13 hodin 
se u stromu shromáždilo několik desítek občanů s nářadím. Vmžiku vykopali jámu, a jak začali 
čistit kořeny, hned vyplašili krtka, který začal zmateně pobíhat po parku. „Toho zmetka sejmu!” 
vykřikl dřevorubec Sopl, nastartoval motorovou pilu z roku 1972 a začal krtka pronásledovat. 
Když očesal několik keřů a přeřízl vejpůl lavičku pro důchodce, přestala mu pila vrčet 
příjemným VŽUM VŽUM, začala dělat VRRR! ŠROT! ŠROT! a zasekla se. Bratři Jebákovi 
se proto nabídli, že zkusí na krtka pustit svého divokého jezevčíka slyšícího na jméno Klouzek. 
Zahradník Dlabanec zase navrhoval, že by krtka postříkal hnojivem na jahody. Než však došlo 
k další akci, vyrostlo na stromě prvních pár jablek. Všichni zapomněli na krtka a šli na 
ochutnávku. Krtkovi se nakonec podařilo utéct zpátky do večerníčku a hned s ním natočili nový 
díl s názvem KRTEK A NAFUKOVACÍ PANNA. Starosta Piškot dal Sindibádovi za odměnu 
několik krabic dámského spodního prádla a značkových hadrů, ať si to princezna Roxana užije. 
Ať si to radši užije se mnou v posteli, pomyslel si Sindibád, zamával starostovi a uháněl na 
zámek. 

Sindibádovo putování se chýlilo ke konci. Vjel bravurně na nádvoří zámku Oranžová Lhota, 
povalil popelnice, přejel okrasného bažanta a honem běžel do zámku. Všichni právě večeřeli, 
když Sindibád sebevědomě rozrazil dveře do jídelny a položil před krále Oxiduse na stůl tři 
zlaté vlasy kmotra Computera. Když pak královi ukázal dodávku plnou věcných darů a 
podrobně mu vylíčil jak je u Computera doma všechno ze zlata, bylo toho na krále už příliš. 
Zbledl závistí jak sádrová socha policajta a omdlel. „To chce tchoří vývar,” radil Sindibád, „a 
za chvíli bude čerstvý jako piraňa.” Tak ten na zámku neměli, to byla specialita pouze matky 
kmotra Computera. Královna proto zkusila nejprve klasické buzení fyzickou cestou - vrazila 
královi pár facek, potom mokrou cestou - vychrstla mu na hlavu šálek ledového čaje, a nakonec 
provedla chemické buzení, když mu na obličej položila smradlavé ponožky. Král však reagoval 
pouze na ponožky, ale jenom tak chrčel, takže královna použila zámecký telefon a raději 
zavolala sanitku. Ta přijela za 3 minuty, ale osud tomu chtěl, že oba saniťáci - řidič Krůček a 
doktor Šleha - byli ve své profesi teprve několik hodin a do včerejška jezdili pouze cvičné jízdy 
s figurínou, která měla utrženou ruku a kečupem pokydanou hlavu, aby nahradila zraněného 
pacienta. Nezkušenost se projevila hned, jakmile řidič Krůček prohlásil: „Ójéé, zapomněli jsme 
nosítka v nemocnici ve výtahu, král se musí naložit sám.” „Přivedu ho k vědomí,” prohlásil 
doktor Šleha a dal králi čichnout výtažku z nejtoxičtějších mořských potvor z oblasti Karibiku, 
vše odborně smíchané ve speciálně upraveném fekálním voze. Byl to opravdu silný extrakt. 
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Král Oxidus se posadil s naježenými vlasy a začal lézt po čtyřech. „Výborně, takhle už ho do 
sanitky dostaneme,” zajásal doktor a dostrkal krále ven. Zde si král musel vyslechnout 
poznámky kolemjdoucích turistů, že si prý hraje na psa a už ho konečně zase vezou do Dobřan. 
Další problémy nezkušené posádky na sebe nenechaly dlouho čekat. Sotva sanitka vyjela a řidič 
Krůček projel bravurně několik křižovatek na červenou, zvolal zděšeně doktor Šleha: „Ty vole, 
tudy už jsme přece jednou jeli, ještě je tu po nás ten povalený stánek s ovocem.” „Musíme najít 
nemocnici dřív než nám dojde benzín,” prohlásil řidič Krůček. Vrcholem všeho pak bylo, když 
ji po hodině a půl našel, tak zapomněl jak se sanitka zastavuje a naboural do nemocniční 
budovy. Při tom se otevřely u sanitky lajdácky zavřené dveře, král nárazem vypadl na chodník 
a kutálel se až před budovu klinické dárcovské spermatopatologie. Ale alespoň ho to úplně 
probralo. Řidič Krůček utrpěl otřes mozku a varlat, a doktor Šleha si odrazil bránici, která mu 
začala putovat po těle, takže doktor se každou chvíli smál někde jinde, jen ne v obličeji. 

     Král Oxidus se vrátil na zámek taxíkem, ale dlouho se nezdržel. Touha po zlatě kmotra 
Computera mu zatemnila mozek jak byt před náletem. Okamžitě si obul svoje sedmimílové 
boty a vyrazil směr Orlická přehrada. Dorazil tam ještě ten den večer a požádal převozníka, aby 
ho převezl na druhou stranu řeky. Převozník ho skutečně převezl, ovšem trochu jinak. Se slovy 
- podržte mi to prosím, musím si zapnout poklopec - vrazil králi do ruky veslo, vyskočil na břeh 
a tím byl vysvobozen. „Adios, kokotos!” zvolal vesele a smál se na břehu jako lupič, který 
zjistil, že po něm detektiv střílí jen vodní pistolkou. Ale toho lupiče smích záhy přešel, když na 
něj detektiv vystřílel celý zásobník a lupič se utopil. Král Oxidus si od teďka mohl nechat o 
zlatě jenom zdát a jestli ještě nezemřel, tak na Vltavě převáží dodnes. 

     Když se král dlouho nevracel, začali si na zámku všichni dělat, co chtěli. Sindibád hupsl s 
princeznou Roxanou konečně do postele a dal průchod svému nadrženému egu, královna 
Xantypa si otevřela flašku vodky, během hodiny ji vymlaskla a do rána se válela pod trůnem, a 
komoří Slizoun začal v některých komnatách rozvěšovat sprosté obrázky. Když konečně asi za 
3 dny Sindibád slezl s princezny a šel se najíst, tak už měl vymyšlený plán: Nejprve se zbavil 
královny, kterou společně s princeznou Roxanou šoupli do protialkoholní léčebny s délkou 
pobytu na neurčito. Potom pozval Sindibád na zámek mlynáře Hemzáka a uzavřel s ním dohodu 
o dodávání toho jeho bílého prášku. Ze začátku šlo všechno jak po másle, po kterém uklouzl 
opilý Méďa Béďa; bílý prášek si ochotně koupili i velcí pohádkoví funkcionáři ze sousedního 
království. Dokonce i valašský král Nežerbobeš byl mezi nimi. Ale pak do děje zasáhla 
Sindibádova třetí sudička, které se nelíbilo, kam Sindibád svoje účinkování v této pohádce 
dovedl. Proto napsala anonymní udání a na zámek krátce nato vtrhla protidrogová brigáda v 
čele s kapitánem Pindíkem. Sindibád a Roxana skončili ve vězení, a jen díky tomu, že podplatili 
dozorce, si mohli každý večer užívat čuňárny alespoň skrz mříže. A pokud za krále Oxiduse 
ještě nenastoupil nový král a nevyhlásil amnestii, tak tam ti dva trčí dodnes.      KONEC 

Honza Mišinger 
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Anička Mendelová zaslala: 

1) „Nikdy nelituj toho, co si udělal,  

Ale lituj toho, co už nestihneš.“ 

 

2) „Štěstí se násobí a přičítá jen tehdy,  

Když se o něj podělíte s ostatními.“ 

 

 

 

Jak jsem přišla k zaměstnání asistentky hotelu? 
                                     aneb 
                             Assistant of ED 
 
Pamatuji si jako by to bylo včera, byla jsem v krizové, duševní situaci a potřebovala práci. 
Vedoucí teamu case managerů Diana Kostková mi sdělila, že mají v teamu novou 
kolegyni, která vykonává pozici pracovní konzultantky. 
Nakonec jsem do spolupráce samozřejmě šla, proč bych takovou šanci nevyužila? 
A tak jsem za pomoci pracovní konzultantky, Kateřiny Szabové vyhledala práci. 
S pracovní konzultantkou jsme probraly a pohovořily například o jakou pozici by se mělo 
jednat, jakou pracovní dobu bych si představovala atd.  
Také jsem sdělila, jaké zaměstnání jsem už vykonávala, jaké mám zkušenosti a znalosti, 
jakou školu jsem vystudovala apod. 
To vše proto, abych se svým zaměstnáním byla spokojená. Díky těmto informacím 
zpracovala dokonalý životopis, který mi k úspěchu pomohl. 
Začala ho rozesílat na různé pracovní pozice a mně už jen vyzváněl několikrát denně 
mobilní telefon. 
Upřímně jsem nevěděla, na jaký pohovor dříve jít. Bylo jich opravdu hodně. Jednalo se o 
nejrůznější pozice. 
Já jsem si nakonec vybrala jako povolání pokojskou, ale co jsem v závěru nečekala, bylo, 
že se ze mě stala asistentka hotelu. 
A to vše díky Vám pracovní konzultantko. 
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Jsem za tuhle zkušenost a Vaši odvedenou práci velmi vděčná. Upřímně se srdcem na 
dlani musím přiznat, že nikdy nezapomenu, jaký kus práce jste odvedla, a já díky Vám 
dostala jedinečnou šanci stát se asistentkou hotelu a získala zaměstnání. 
Na závěr Vám velice děkuji. 
 
S pozdravem celému, úžasnému teamu Fokus  
 
Marci 

 

 

 

 

Výlety 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?Čtvrtek - 19. 5. 2016 v 9:00 hodin – sraz u bazénu 



 

20 
 

  

 

 

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 23. 5. 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!  

 

  

Setkání s farářem v Sokolově 

Vážení 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 proběhneve čtvrtek  
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55. května od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři TT Sokolov. 

Svoji účast potvrďte, prosím, do úterý 3.5. přes svého CM 

nebo klíčového pracovníka v STD. 

Předem děkujeme za Váš zájem a účast. 

 

 

VÝLET S FOKUSEM 

Výlet do obory sv. Linhart v Karlových Varech 

 Vysazení dubu Karla IV. v prostorách tvrze - obora Linhart 
 Příběhy z obory – jak to bylo doopravdy 

Obora, která se rozkládá na ploše téměř sedmi desítek hektarů, kromě klasické 
pozorovatelny nabízí lidem i ojedinělý pohled na zvířata a krajinu. Pohled shora. K tomu 
účelu slouží soustava můstků, která místy vyvede stezku až do šestimetrové výšky. 

Obora má tři části. Přímo u Linhartu je možné pozorovat Jelena siky Dybowského, ve střední 
části Daněk skvrnitý a špička obory patří Praseti divokému. 

Sraz bude v 9:15 hodin na vlakovém nádraží v Karlových Varech. Poté společně dojedeme 
MHD do Doubí a odsud půjdeme cca 2km pěšky na Linhart, abychom obdivovali krásy 
přírody.  

Vlak do Varů jede:  

Z Chebu v 8:27 – příjezd do Varů 9:13 

Ze Sokolova 8:52 - příjezd do Varů 9:13 

Vlak zpět domů jede: 

Z Karlových Varů v 14:42 - příjezd do Sokolova v 15:02 

příjezd do Chebu v 15:29 
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Na výlet s vámi vyrazí Nela Matláková a Eliška Petříková. Je nutné nahlásit se předem a to do 
pátku 13. 5. do 12ti hodin.  

Nahlásit se můžete:  

a) Osobně v STD Karlovy Vary 
b) Přes svého CM  
c) Telefonicky na číslech: Nela – 778 528 294 nebo Eliška – 778 528 293 

 

 

 

 

 

Férová snídaně v Sokolově a kulturní  PelMel z našeho kraje 

 

Zveme všechny na piknikový happening na 
podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – 
Férová snídaně NaZemi. Proběhne 
v Sokolově od 10:00 hodin v areálu Bohemia 
(v případě deště na terase Maska Pub). Přidejte 
se k ostatním, kteří se ve stejný den i čas 
sejdou, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, 
jejichž plodiny se dostávají na náš stůl!!  

 
Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách 
www.ferovasnidane.cz. 

Kulturní  PelMel z našeho kraje na májové dny : 
Sokolov : 
Kino Alfa - promítání pro důchodce a pro maminky s dětmi dopoledne 
úterý 3. 5. 10,00 – Teorie tygra (ČR), 60 Kč 
čtvrtek 12. 5. 10,00 – Robinson Crusoe, anim. pohádka, 60Kč 
úterý 17. 5. 10,00 - Nikdy nejsme sami (ČR), 60 Kč 
úterý 24. 5. 10,00 - Jak básníci čekají na zázrak (ČR), 60Kč 

Staré náměstí : 
Neděle 8.5. 15,00 – Hrajeme ke státnímu svátku - Patriot, country. Zdarma 
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Sobota 28. 5. 13,00 – 20,30 Sokolovský dostavník - vstup zdarma. 
                                    Asonance, Nezmaři, NaDen, Trepka, Roháči, Neřež 

Městská knihovna - zámeček : 
Úterý 24. 5. 18,00 – beseda se spisovatelem Ivanem Krausem, zdarma 
Čtvrtek 26. 5. 18,00 – Přednáška Karel  IV., Alfréd Strejček, zdarma 

MDK divadlo : 
Čtvrtek 26. 5. 18,00 – Finále Sokolov má talent, vstupné 20 Kč 

Karlovy Vary : 
Sobota 7. 5. Celý den – Zahájení lázeňské sezóny, zdarma 
Neděle 8. 5. 17,00  Svatý Linhart – II. Sinatrovské slavnosti, zdarma 

Cheb : 
Areál Krajinky : 
Úterý 10. Května 19,00 – koncert Západočeského  symfon. orchestru 
                                           Z Vídně do Hollywoodu, 150 Kč 

Program v STD květen 
2. – 6.5 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

2.5.  Nestrukturovaný 
program 

Vaření – čočková polévka, bábovka Nestrukturovaný 
program 

3.5 Nestrukturovaný 
program 

Společenské hry Práce na záhoně  Nestrukturovaný 
program 

4.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – kuřecí maso se sýrem a jablky + 
brambor. Interview s pracovníky Fokusu 

Nestrukturovaný 
program 

5.5 Nestrukturovaný 
program 

Youtube klub Háčkování Nestrukturovaný 
program 

6.5. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

9. -13.5. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

9.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – řepová polévka, piškotový koláč 
s ovocem a želatinou 

Nestrukturovaný 
program 

10.5. Nestrukturovaný 
program 

Zvířátka z bambulí  Trénink 
metakognitivníchfcí 

Nestrukturovaný 
program 

11.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – fazolový guláš Nestrukturovaný 
program 

12.5. Nestrukturovaný 
program 

Promítání filmu Šití broží Nestrukturovaný 
program 
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13.5. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

 

16. – 20.5. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

16.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – vývar s nudlemi, řezy 
s pudinkem a zakysanou smetanou 

Nestrukturovaný 
program 

17.5. Nestrukturovaný 
program 

Youtube klub Vycházka Nestrukturovaný 
program 

18.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – smažený sýr a brambory  Nestrukturovaný 
program 

19.5. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 

20.5. Nestrukturovanýprogram Setkání s peer konzultanty  Nestrukturovanýprogram 

 

 

 

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  

23. – 27.5. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

23.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření – kulajda, mřížkový koláč Nestrukturovaný 
program 

24.5. Nestrukturovaný 
program 

Vycházka Společenské hry Nestrukturovaný 
program 

25.5. Nestrukturovaný 
program 

Vaření –langoše Nestrukturovaný 
program 

26.5. Nestrukturovaný 
program 

Práce na záhoně  Trénink 
metakognitivníchfcí 

Nestrukturovaný 
program 

27.5. Nestrukturovaný 
program 

Úklid společných 
prostor 

Soutěž v pečení – 
posezení u kávy 

Nestrukturovaný 
program 


