
 
 

Měsíční zpravodaj 
Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 

 

 

 

!! Změna otevírací doby!! 

Již platí nová otevírací doba dílny 

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 

 

Jaro začalo 20. března 2016 v 05:29:48h a končí21. června 2016 v 00:33:55h 
 

Červen 2016
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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 28. 6. 2016 
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MMohlo by Vás zajímat 

Peer konzultanti u nás v STD 

peer konzultanti v našich týmech a svépomocné skupiny 

Člověk neví, co všechno se může stát během malé chvíle. V polovině dubna jsem se 
účastnil konference, kterou pořádalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, které je 
jedním z našich hlavních partnerů při rozvoji služeb pro lidi s duševním onemocněním 
v Karlovarském kraji. Jeden celý den byl věnovaný práci našich kolegů peer konzultantů (lidí, 
kteří pracují ve službách pro duševně nemocné a mají vlastní zkušenost s nemocí). Na 
konferenci jsem se potkal s kolegou Jirkou Šteflem, který pracuje jako peer konzultant 
v našem Kolínském týmu. Jirka byl jedním z prvních peerů v ČR a v současné době se podílí i 
na mnoha vzdělávacích aktivitách, tak aby peer konzultantů u nás přibývalo a dostalo se jim 
potřebné podpory a motivace k jejich práci. Naše povídání s Jirkou bylo krátké, trvalo 
opravdu jen pár minut. Vzešla z něho však dohoda, že Jirka přijede k nám do Karlových Varů 
odkud i sám pochází a v dílně pro nás udělá přednášku na téma peer konzultanství.  

Jirka ještě společně s Bárou Vráželovou (peer konzultantka z našeho Mladoboleslavského 
týmu) a Radkem Voznicou (náš Sokolovský peer) dorazili 20. května. V dílně připravili cca 
čtyř hodinový program o peer konzultanství a všech možných dalších aktivitách, které můžou 
lidé s duševním onemocněním podnikat. Celá přednáška byla provázena příjemnou 
atmosférou a partnerským přístupem lektorů. V závěru setkání jsem měl možnost připojit se. 
Společně se všemi zúčastněnými jsme se dohodli na následujících možnostech pro Vás 
všechny, kteří se sami chcete nějak podílet na rozvoji péče o duševně nemocné 
v Karlovarském kraji:  

1) Je možné zapojit se v roli experta do projektu, který Fokus pořádá pro střední školy a 
který se jmenuje Blázníš? No a! Jde o destigmatizační a edukační celodenní práci 
vždy s jednou třídou středoškoláků, kteří se interaktivní formou dozvídají fakta o 
duševním zdraví a kterým pomáháme bořit zažité předsudky. Experti zde v poslední 
části programu vypráví svůj životní příběh, což je vždy studenty přivítáno 
s obrovským nadšením a experti se tak stávají hrdiny školního dne.  
Všichni zájemci o pozici expertů ať se přihlásí kolegyni Jiřině Procházkové a to buď 
na tel: 778407853 nebo email: prochazkova@fokus-mb.cz 
Pozice je určena klientům Fokusu. 

  
2) Spoluúčast při vzniku svépomocné skupiny. Ta se ve chvíli, kdy čtete tento text, již 

schází a to vždy ve středu od 15:30 do 16:30 hodin v prostorech naší sociálně 
terapeutické dílny v Karlových Varech Drahovicích. Hlavním cílem této skupiny je 
nabídnout si vzájemnou podporu a mít možnost podělit se o své zkušenosti, starosti a 
radosti s lidmi se stejnou zkušeností. Skupina je určena klientům Fokusu. 



 

4 
 

  

 

 

 
3) Poslední možností je zapojit se v roli Peer Konzultanta. Fokus v tuto chvíli hledá 

peer konzultanty dva. Jednoho do týmu v Karlových Varech a druhého pro tým 
v Chebu. Po setkání v dílně je zájem takový, že jsme se rozhodli na tyto pozice 
uspořádat standardní výběrové řízení. Podmínkou je osobní zkušenost s duševním 
onemocněním z okruhu psychóz nebo bipolárně afektivní poruchou. Všechny zájemce, 
tedy prosíme, aby zaslali strukturovaný Životopis a sepsaný svůj životní příběh na 
emailovou adresu: hodbod@fokus-mb.cz 

Na pozici peer konzultanta se mohou hlásit i zájemci, kteří nejsou klienty Fokusu. Musí 
ovšem splňovat výše uvedené podmínky. 

 

Těšíme se na vaše aktivní zapojení do výše popsaných aktivit. 

Za všechny služby v Karlovarském kraji Jaroslav Hodboď 

 

 

Hearth.net 

Hearth znamená anglicky krb a jako krb chce i tato síť dávat hřejivé teplo lidem kolem sebe 

Jedná se o štědrou sociální síť, kde si lidé vzájemně dávají dary a plní si přání. Podělit se 
s ostatními můžete v podstatě o cokoli. Od legračních maličkostí po velké věci. Ale třeba i o 
zkušenosti či životní moudra. Co vás baví a naplňuje, posíláte dál, a co sami potřebujete, 
můžete získat od druhých. Seznamte se s lidmi na stejné vlně a společně sdílejte radost. 

V každém z našich středisek se během června založí profil Fokusu na této síti. Ten poslouží 
jako nácvik pro vás. Respektive pro ty z vás, kteří budete mít zájem. Seznámíme vás 
s fungováním hearth.net a naučíme vás s ním pracovat. Poté vám pomůžeme se založením 
vašeho vlastního profilu, abyste sami mohli s druhými lidmi sdílet radost touto cestou.  

 

Kdo má možnost může se již nyní sám podívat na internetové stránky: 

https://www.hearth.net/  

 

 

 



 

5 
 

  

 

 

Zprávy ze středisek: 

TT Karlovy Vary 

Já tam byla 

Pražský bohnický hřbitov je jeden z největších hřbitovů na světě pro duševně nemocné (v 
dostupné, senzacechtivé literatuře často označované za „šílené“) a už padesát let se tu 
nepohřbívá (1903 - 1963).  Ve více než pěti tisících hrobech spočívají někdejší pacienti 
bohnické léčebny; zbytek pak jsou zaměstnanci. 
Symbolická sounáležitost… Na některých místech 
jsou mrtví pohřbeni až ve třech vrstvách. 
Psychiatrické pacienty tu pohřbívali pozůstalí, anebo 
ti, kdo se o důstojné rozloučení postarali. Vyráběly 
se tu i rakve. Hřbitov od té doby chátrá a zarůstá 
břečťanem. Rozpadá se i kaple s márnicí. Kromě 

kaple a márnice byla 
dominantou hřbitova mohyla 
vystavěná na památku 
zemřelým vojákům první 
světové války, především 
italským. Prvním pohřbeným 

bohnického hřbitova byl František Janecký: do země 
položen 14.9.1909 ve věku jedenácti roků.  

Zajímavosti a rarity 

Na bohnickém hřbitově prý odpočívá Gavrilo 
Princip,-muž,  který 28. června 1914 v Sarajevu 
spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Gavrilo 
Princip zemřel na tuberkulózu dne 28. dubna 1918 v české vězeňské pevnosti Terezín. Poté  
byl pohřben v neoznačeném hrobě. Roku 1920 byly atentátníkovy ostatky exhumovány a 
odvezeny do Bosny, když hrob určil pouze jeden český voják z pevnosti. 

Hřbitov působí dojem prázdnoty, zapomenutých hrobů bezpočet, k nebi se tyčí jediný 
náhrobek. Nápis na něm oznamuje 
smrt Marie Tumy, ženy, zemřelé ve 
věku pouhých 29 roků. Do roku 1929, 
kdy zemřela na tyfus, pracovala jako 
služebná. Zbytek náhrobků a 
hřbitovních památek lidé rozkradli. 

Osudy pochovaných vyvolávají 
chmurné představy a místo je 
obestřeno temnými historkami a 
pověstmi. Já jsem tam byla. Vstoupit 
na místo, o kterém se říká, že je jedno 
z nejtajemnějších v Evropě, nabité 
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neuchopitelnou energií, která z vás vysaje tu vaši. Místo s největší koncentrací negativní 
energie v Praze. Já tam byla a… nic z toho necítila. Vnímala jsem to místo jako místo 
posledního odpočinku lidí, kteří odešli společně se svým trápením, tak obtížně pochopitelným 
pro druhé. Místo opuštěné a přesto plné lidí, kteří hledají cosi, o čem slyšeli a četli, a kteří tu 
možná, ale jenom možná našli nějakou odpověď. 

Já tam byla a bylo mi tam hezky. Snad to bylo krásným počasím, možná lidmi, se kterými 
jsem tam byla.  Nemohla jsem spustit oči z břečťanu, který se pne po celé ploše hřbitova, 
překrývá hroby a zdobí kmeny stromů až do výšin: až se hlava točí. Bylo mi líto, že takové 
místo bylo okradené o to, co mu náleží, bez úcty k těm, co tam jsou a chátrá. Ta mystika 
bohnického hřbitova: třeba jenom dílo přírody? Anebo víc? Já tam byla. Na tom místě.  

Petra Dejlová  
    

TT Cheb 

Svépomocná rodičovská skupina  
Po skončení edukací rodinných příslušníků, vzniká svépomocná rodičovská skupina. Schůzky 
budou probíhat dle domluvy účastníků v prostorách Fokusu.  

První setkání proběhne ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 16:00 hodin v sociálně terapeutické dílně 
v Karlových Varech.  

Zatím potvrdili účast 4 rodiny. Je možné, aby se připojili další zájemci. 

Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte prosím buď svého case managera nebo pí. Mílu 
Bednářovou, která tuto svépomocnou skupinu povede. Číslo můžeme předat na vyžádání. 

Beatrice Slavíková 
   

TT Sokolov 
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NETRADIČNÍ FOKUSÁCKÝ BAZÁREK 

 

KDE:   U NÁS NA DROP-INU, Svatopluka Čecha 1001, Sokolov 356 01 
KDY:   28. 6. 2016 
V KOLIK:  9:00 – 12:00 
 

„Srdečně Vás zveme na netradiční schůzku u nás na Drop-Inu.“ 

 

Pokud se chcete opět zbavit nějakých kousků oblečení či doplňků do domácnosti a rádi byste 
si například domů pořídili něco nového, nevšedního, tak právě pro Vás je připraven tento 
počin. Našim záměrem je, abychom se sešli a udělali si navzájem radost. Nejedná se o žádný 
nákup – PENÍZE ZDE NEHRAJÍ ŽÁDNOU ROLI – jde pouze o jakousi směnu, která může mít 
hodnotu buď výměny kus za kus, či za úsměv, píseň nebo také báseň. Rádi bychom, aby byl 
pro Vás tento – v pořadí druhý – „bazárek“ opět příjemnou záležitostí … 

 

Těšíme se na Vaši účast … tým Fokus Sokolov � 

Děláte si 
doma úklid 

před 
létem???
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Okénko Peer konzultanta 
 

Velice děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli na setkání s PK v pátek 20. května do STD 
KV. Bylo to velice milé a pro nás velmi inspirující setkání. 
Všem Vám moc děkujeme a přejeme vše dobré. 
Vaši Bára, Jirka a Radomír 

Skupina RECOVERY má setkání 

9. a 23. června ve Fokusu Sokolov 

čas setkání bude upřesněn 6. 6. 

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

Každý z Vás má co předat druhým a být pro ně inspirací či nadějí. 

 

Těším se na Vás. Peer konzultant Radomír Voznica, Fokus Sokolov.  

Mobil : 778 712 228 
Mail : voznica@fokus-mb.cz 

 

STD Karlovy Vary 

Vysazení dubu pro Karla IV. 
14.5. jsme vyrazili na výlet do obory sv. Linhart 
v K.Varech, kde se tento den slavnostně vysazoval 
dub ku příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 
Akce byla doprovázena hranými příběhy z obory. 
Celá akce se nakonec vydařila, i když jsme se 
nejprve trochu obávali. A jak to tedy celé bylo.  

Na internetu jsme s kolegyní Nelou našly stručnou 
informaci o této plánované akci. Byl sice uveden 
datum, ale nikde jsme nemohly dohledat čas konání. 
Telefonovaly jsme tedy na všemožná i nemožná 
čísla a snažily se vyzvědět podrobnosti. No…zjistily 
jsme jediné: dub se vysadí v 13:16 hodin.  
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V sobotu ráno se sešla naše 
skromná skupina výletníků. 
Společně jsme se vydali směr 
Linhart. Autobusem jsme dojeli 
do Doubí a odtud jsme kráčeli 
dál po svých. Měli jsme v plánu 
zjistit v místních informacích, 
v kolik hodin a v jakých 
místech (on Linhart je dost 
rozlehlý) se tedy konají hrané 
scénky a vysazení dubu. Ouha, 
informace byli zavřené. Řekli 
jsme si tedy, že když nic jiného, 
projdeme si alespoň obory 
s lesní zvěří. Jak si tak kráčíme, najednou se před námi objeví onen dub. Dojdeme až k němu 
a před ním slavnostní deska, na které stálo, že byl dub vysazen dnes 14.5. v 13:16 hod. Aha, 
takže byl předčasně vysazen, prošvihli jsme to. Domluvili jsme se, že se k tomuto místu 
vrátíme v 13:00 hodin a uvidíme, zda se něco bude dít. 

Mezitím jsme prošli všechny obory se zvěří. Viděli jsme laně a divoká prasata. Na daňky jsme 
neměli štěstí, byli schovaní. Počasí nám vyšlo, ač v předpovědi strašili, hlásili chladno a déšť, 
bylo slunečno. Cesty mezi oborami jsou hezky udělané, místy vede trasa přes lávky, které 
jsou ve výšce až 6 metrů. Jde se kolem několika rybníčků, ty jsou plné ryb. 

 

V 13:00 hodin jsme se vrátili k dubu. Opravdu jsme se dočkali slavnostního odhalení. 
Myslivci vyhrávali, střílelo se z pušek. V průvodu přišel Karel IV., který promluvil k lidu. 
Společně se zástupci města slavnostně odhalili desku (ano, tu samou, co jsme již viděli ráno) 
� a symbolicky několikrát hodili lopatami zeminu na již zasazený strom. Od dubu se šlo ke 
zřícenině bývalého kostela. Tam nám účinkující sehráli krásnou scénku o tom, jak Karel IV. 
objevil léčivé prameny. Moc se nám to všem líbilo. 
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Výlet se tedy nakonec vydařil, viděli jsme vše 
slíbené a ještě něco navíc. Odcházeli jsme domů 
spokojeni, vybaveni novými vědomosti o Karlu 
IV. a příjemně unaveni.  

Děkujeme ještě jednou oběma Jirkům za to, že se 
výletu účastnili a tento zážitek s námi absolvovali. 
Vy ostatní si můžete prohlédnout alespoň pár 
fotografií, které jsme pořídili.  

 

Eliška  
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ČINNOST ŠICÍ DÍLNY 
 

Milí čtenáři našeho Fokusáckého měsíčníku, 

těm z Vás, kteří věnujete pozornost rubrice šicí dílny, bych chtěla oznámit, že jsme se 
konečně,,zabydleli“ v místnosti s quiltovacím rámem a tím  máme  mnohem více prostoru pro 
naši práci. 

Náš tým se pomalu rozrůstá a tak nám prostory byly poněkud těsné. 

Naše výrobky vznikají ve spolupráci jak již zkušených pracovníků, tak i úplných nováčků. 
Každý kdo co umí. A o tom, že opravdu něco umíme, se pravidelně přesvědčujeme na 
prodejních akcích. 

Například v květnu jsme se účastnili Bio slavností na farmě Kozodoj, které se konají 
každoročně vždy 3. květnovou sobotu. 

Další akcí  které se chceme zúčastnit je Řemeslnický trh na Statku Bernard a to 18.-19.června. 

Jedná se o speciální akci, kde budeme nejen prodávat, ale i předvádět řemeslo a vyrábět 
s ostatními řemeslníky, před očima návštěvníků, organizátorem určený výrobek. 

Je to pro nás velká výzva, které se pokusíme se ctí zhostit. 

Budeme rádi, když se za námi přijedete podívat a podpořit nás. 

 Štěpánka Šimková 

 
Činnost volnočasového programu: 

 

Velký úklid společných prostor 
V průběhu měsíce května proběhl velký úklid společných prostor naší krásné dílny. Stěhoval 
se nábytek, probíraly se skříně, regály a všechny podobné uskladňovací prostory. Zjistilo se, 
že zde byla spousta a spousta nepotřebných věcí. � S úklidem pomohli všichni klienti, kteří 
v těchto dnech byli přítomni. Tímto vám všem ještě jednou moc a moc děkujeme za pomoc!  
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Den u ohníčku 
Ve středu 18. 5. bylo STD uzavřeno z důvodu odstávky elektrického proudu. Jelikož jsme ale 
s vámi chtěli trávit čas i přes tuto překážku, rozhodli jsme se vyrazit do přírody opékat 
špekáčky.  

V poledne jsme se sešli u STD a 
společně vyrazili. Nesešlo se nás 
mnoho. Atmosféra byla ale 
perfektní, přátelská, pohodová.  

Štěpánka nám ukázala, jak 
rozdělat oheň, vyměnili jsme si 
pár typů, jak naříznout špekáček. 
Nejzajímavější měla Nela, které 
vznikl tulipán, ač ho sama 

nazývala 
granátem.  

Ohlasy ze stran 
zúčastněných byly 
pozitivní, což nás 
potěšilo. Brzy 
bychom podobnou 
akci chtěli 
zopakovat. Třeba 
se nás sejde víc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška  
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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. Nyní nově zdravá kuchyně 

pod vedením terapeutky Nely.  

Co budeme vařit v červnu?  

Vaření červen 

ST 1. 6. – zapečená brokolice s dušeným kuřecím masem 

PO 6. 6. – vločková polévka, cuketový koláč 

ST 8. 6. – pečená řepa a vepřové výpečky 

PO 13. 6. – mrkvový krém, mrkvánky 

ST 15. 6. – risotto alla contandina (venkovské rizoto) s kuř. masem 

PO 20. 6. – pórková polévka, celozrnná mramorová buchta s ovocem 

ST 22. 6. – brambory pečené se zeleninou a fazolemi 

PO 27. 6. – boršč, vločkové sušenky s brusinkami a ořechy 

ST 29. 6. – pohanka pečená s bramborem, uzeným masem a kys.zelím 

DOBROU CHUŤ �� 

: 
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Vaše příspěvky: 
 

Skateboard 

Skateboard se řítí do velké dáli a já ho řídím, sám nevím kam.  

To se mi mé cesty stále jen zdály, v tomhletom kole nebyl jsem sám.  

Na téhle cestě jsme si jen hráli, se skejtem v ruce byli jsme králi.  

Pak náhle skončil náročný rok a my jsme stáli po boku bok.  

Tahleta píseň, kterou teď máme, vypráví o tom a je to skok.  

Skáčeme rádi na nohách, v tanci rychlík nám jede, máme teď šanci.  

Takhle nám krásně ubíhá čas, tyhlety chvíle neplaší nás.  

O tuhle píseň stále jsme stáli, na konci cesty je rychlý vlak.  

Vlak, který překvápko halí, poklad je tohle, co není jen tak.  

Křesťanská cesta není jen v dáli, na skejtu, bruslích jedeme dále, 

Tahleta cesta vede nás stále.  

Autor: Pepe 

 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Nic nestárne tak rychle jako štěstí 

� Mladí potřebují lásku a ruch, dospělí práci a přátelství, staří mír a klid  

� Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají 

� Je lepší shořet, nežli vyhasnout 

� Když máj vláhy nedá, červen se předá 

� Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně 
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Vesmír (Falešné naděje) 

Kam pádí čas, to se nikdy nedovím. Chci ho popohnat, aby trval dýl.  

Do noci zář, vesmír úchvatný. – To já mám rád. (pauza na hru) 

Doteky hvězd nepálí. //:to já znám:// 

Galaktická hudba stále zní, slunce nepálí. (pauza) 

Bubny: - Tohle je píseň hvězd, jež se vybaví mysli zkoumavé – hloubavé.  

Řeč or zpěv: - Kdo nechápe, já znám stvořením, je úžasné. 

Autor je překrásný, ten který byl, je a bude.  

Zpěv: To je vyznání.  

Pauza na kytaru a bubny. 

 Jen zázrak sám, víc neuznán. Vědec váhá sám, konec pochybám.  

Konec obavám, tohle není chrám.  

Kosmos stále zní v hloubce nad zemí.  

V knihách já ho znám, Kosmos silou hnán. Já žasnu sám, tohle nepoznám.  

//:Jak třesk je tak znám, věty nepoznám.:// 

Stále mám a dál řeč – hvězdy stvořil KRÁL.  

Konec  

Tom a Pepe 
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SLOVNÍ HŘÍČKY 

  1. Která minerálka v názvu obsahuje část V. I. Lenina? 

  2. Který čs. hokejista 60. let (František) má stejné příjmení jako část analogových hodin? 

  3. Který ovocný nápoj získáme přidáním háčku do názvu severočeského města? 

  4. Která část řízku obsahuje název domácího ženského jména? 

  5. Která planeta sluneční soustavy a současně hlavní evropské město obsahují název domácího 
zvířete? 

 6. Které zahradnické náčiní získáme vypuštěním háčku z příjmení sovětského maršála z 2. světové 
války? 

 7. Která postava z Erbenovy kytice změnou na mužský rod vytvoří zeměpisný pojem? 

  8. Který kalendářní měsíc v sobě skrývá nápis na dopravní značce? 

  9. Který český komik se odebráním 1 písmene v příjmení změní na křupana? 

10. Která část WC v sobě obsahuje součást pánského oblečení? 

11. Najdi ptáka ve větě: "Jak dlouho se to maso vaří?" 

12. Pomocí češtiny a němčiny utvořte 2 stejná slova: 

– vysoký kluk 

– rána knihou 

– tam je zákusek 

13. Která z následujících 4 vět je absolutní nesmysl? 

a) "Vážím 75 kilopondů." 

b) "Dám si 1 litr třešní." 

c) "Zatím jsem se léčil na psychiatrii, ortopedii a patologii." 

d) "Babičko, nepustím vás sednout, protože jsem těhotný." 

 

Řešení: 1. Poděbradka, 2. Tikal, 3. mošt, 4. strouhanka, 5. Merkur a Bukurešť, 6. konev, 7. polednice 
- poledník, 8. listopad, 9. Burian - buran, 10. mušle, 11. sova, 12. hoch hoch, buch buch, dort dort, 13. 
věta c) 

Honza Mišinger 
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Pohádka 

V mořském světě je hodně tvorů. Nás bude zajímat jediný, a to právě narozená medúza. Ta se 
rozhlédla a řekla, jak asi vypadá svět, který je okolo mě. Čeho se mám bát a čeho ne? Potkala 
raka poustevníčka a začala se ho ptát. 

V našem světě bych se bál jen žraloků, štik a chobotnice Bětky. Co dělá ta chobotnice? Chytá 
vše, co se jí líbí a dává si to do tmavé jeskyně. Co kdybych ji přesvědčila, aby nám to 
ukázala? To bys byla první, které se to povedlo. Tak já za ní běžím.  

Medúza doplavala k chobotnici a řekla: ještě než mě zavřeš mezi své poklady, tak bych se 
podívala, kde je místo, aby sis něco nerozbila. Chobotnice souhlasila a hned začala chapadly 
věci vyndávat. Jsou krásné, řekla medúza. Ale hezčí by byly, kdyby se proháněli kolem sebe. 
A neutečou mi? Když zde budou mít potravu, zůstanou. Chobotnice začala své poklady 
pouštět. Najednou se začalo kolem ní prohánět tolik tvorů. 

To je nádhera, řekla medúza. Ukážeš mi ještě něco? Tak poplav za mnou. Chobotnice se 
nedala slouho pobízet. Pluly dál a dál a najednou byly u vraku. Tam se prohánělo tolik ryb. 
Přišlo jim, jakoby něco hlídaly. To také potvrdily a ukázaly truhlu. Nikdo neví, co v ní je. Tak 
jí otevřeme, řekla medúza. Všichni se rozestoupili kolem truhly a čekali.  

Když ji otevřeli, vyplavala mořská panna. Děkuji, řekla a hned vyplula k nim. U modrého 
kmene si jich všiml žralok Vojta. Ten řekl: vítám Vás princezno. Ty jsi princezna? Ano, a zvu 
vás na zámek. Tak pluli a hned u vrat je potkal král. Ten když uviděl princeznu, byl 
překvapený, protože nevěřil, že jí ještě někdy uvidí. Kde jste ji našli? Byla v truhle ve vraku 
lodi. Tam musí být ještě jeden poklad, řekl král.  

Když se blížili k vraku, bylo tam podezřelé ticho, což je znepokojilo. My to půjdeme 
prozkoumat první, řekli žraloci. Když vpluli do vraku, ostatní zaslechli křik. Co se děje? 
Nevíme, ale vykukuje zde podivná věc. Tak ji poslouchejte. Stráže poslechli a najednou 
vyplulo mořské ucho. Kdo jsi? Já jsem Ušák. A kdo jste vy? My jsme průzkumníci, řekla 
medúza. Jestli je pravda, to co říkáte, tak poplujte za mnou. Pluli. Najednou se před nimi 
objevil tunel. Vpluli do něj a najednou se ocitli u lidí.  

Když se budete dobře dívat, možná je potkáte.  

 

Napsala čtenářka našeho měsíčníku.  

Děkujeme za milý příspěvek.  
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Výlety a jiné akce 

Setkávání s farářem 

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. 

Setkávání  proběhne ve čtvrtek 16. června od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 14. 6. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast. 

  

VÝLET S FOKUSEM 
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Kulturní PelMel z Karlovarského kraje 

Sokolov : 
Kino Alfa - dopolední promítání pro seniory a maminky s dětmi 
Úterý 14. 6. 10,00 – Ani ve snu ! (ČR, romantický), 60 Kč 
Čtvrtek 23. 6. 10,00 – Pat a Mat ve filmu (ČR, animovaný), 60 Kč 
Úterý 28. 6. 10,00 – Jak se zbavit nevěsty (ČR, komedie) 60 Kč 
Čtvrtek 30. 6. 10,00 – Bella a Sebastian 2 (Francie, pro děti) 80 Kč 

Sokolovské kulturní léto, Staré náměstí, vstup zdarma 
Čtvrtek 9. 6. 17,00 - vystoupení ZUŠ Sokolov 
Sobota 11. 6. 15,00 - Běh přátelství, DJ Smrž 
Čtvrtek 16. 6. 17,00 - Big Band MDK Sokolov 

Muzejní noc 
Pátek 10. 6. 18,00 – 21,30 Muzeum zámeček, vstup zdarma 
Komentované prohlídky výstav, kabaret pro děti, divadlo Krušnohor o Karlu IV. 

Hurá prázdniny, areál Bohemie, vstup zdarma 
24. a 25. 6. - kolotoče, auta veteráni, ukázky ZS, vystoupení kapel 
25. 6. večer - Mezinárodní soutěž ohňostrojů 

Loket : 
Festival Meandr – Motocross Loket     www.meanderfestival.cz  
Pátek 10. 6. – Neděle 12. 6. 

Letní Amfiteátr    www.vlny-musicag.cz 

Sobota 18. 6. 19,00 – Lucie Bílá „50“ 
Víkend 24. – 25. 6. 21,00 – Muzikál „Horečka sobotní noci“ 

Karlovy Vary : 
Pátek 24. 6. 19,30 Národní dům - Benefiční koncert KSO, vstupné : 100 – 250 Kč 
Čtvrtek 30. 6. 19,00 Areál Rolava – Open Air koncert KSO, Noc na Karlštejně, zdarma 

Cheb : 
Chebské dvorky – výstavy, koncerty, divadelní představení, 8. – 11. 6.  www.galerie4.cz 
Středa 8. 6. 17,30 Art Centrum G4 – Vernisáž výstavy 5+4 
                    19,00 Františk. nám. – Zahájení a koncert I. Bittové a Čikori 
Čtvrtek 9. 6. 17,00 Hlavní pódium – Lenka Dusilová, B. Zemková, Dva, vstupné: 100 Kč 
Pátek 10. 6. 17,00 Hlavní pódium – skupina Zrní, vstupné : 100Kč 

Noc kostelů 2016     www.nockostelu.cz  
Pátek 10. 6. od 18,00 v celém Karlovarském kraji 
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Program v STD červen 
30. 5. – 3 .6. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

30. 5. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

31. 5. Nestrukturovaný program Šití broží Youtube klub Nestrukturovaný program 

1.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

2.6. Nestrukturovaný program Výtvarné činnosti Společenské hry Nestrukturovaný program 

3.6. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor Soutěžní pečení Nestrukturovaný program 

 

6. – 10.6. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

6.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

7.6. Nestrukturovaný program Vycházka Suché plstění Nestrukturovaný program 

8.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

9.6. Nestrukturovaný program Trénink 
metakogn. fcí 

Youtube klub Nestrukturovaný program 

10.6. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor Soutěžní pečení Nestrukturovaný program 

 

13. -17.6. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

13.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

14.6. Nestrukturovaný program Práce s korálky Společenské hry Nestrukturovaný program 

15.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

16.6. Nestrukturovaný program Čtení tisku Promítání filmu Nestrukturovaný program 

17.6. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor Soutěžní pečení Nestrukturovaný program 

 

20. – 24.6. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

20.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

21.6. Nestrukturovaný program Vycházka Výtvarné činnosti Nestrukturovaný program 

22.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

23.6. Nestrukturovaný program Společenské hry Šití broží Nestrukturovaný program 

24.6. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor Soutěžní pečení Nestrukturovaný program 
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27. 6. – 1. 7. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

27.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

28.6. Nestrukturovaný program Šití broží Společenské hry Nestrukturovaný program 

29.6. Nestrukturovaný program Vaření + program pro dobré zdraví Nestrukturovaný program 

30.6. Nestrukturovaný program Trénink 
metagokn. funkcí 

Promítání filmu Nestrukturovaný program 

1.7. Nestrukturovaný program Úklid 
spol.prostor 

Soutěžní pečení 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 � 


