
 
 

Měsíční zpravodaj 
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!! 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 
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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. 7. 2016 
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Mohlo by Vás zajímat 

 Hearth.net 

Všechny naše týmy již mají založen profil na hearth.net. 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.  

O hearth.net jsme psali v minulém čísle zpravodaje. Pro připomenutí:  

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. 

Klidně se na nás obraťte, pokud chcete něco darovat či něco sháníte, rádi Vám pomůžeme. 
Kontaktovat můžete kterýkoli náš tým. 

 

Zprávy ze středisek: 

TT Karlovy Vary 

Tentokrát pro nás nemají žádné zajímavé zprávy. 

TT Cheb 

Rádi bychom všechny informovali, že prázdninách jsme zrušili plavání v chebském bazénu. 
Začneme s ním opět od září.  

V sobotu 30. 7. 2016 pořádáme výlet. Pojedeme se podívat na přírodní rezervaci SOOS. 
Pozvánku najdete na straně 17 měsíčníku.  

TT Sokolov 

Výlet s terénním týmem Sokolov dne 25. 6. 
 

V sobotu 25. 6. jsme se setkali na netradičním sportovním výletě, který proběhl na 

nově zrekonstruovaném areálu v Sokolově. Již od ranních hodin panovaly vysoké teploty, tak 
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jsme se setkali v nižším počtu. Ale i tak jsme spolu strávili příjemné dopoledne, které jsme 

zaplnili hrou Petangue. Hru jsme také prokládali odpočinkem, který jsme si zpestřili čtením o 

posledním chebském katu Karlu Hussovi. Závěrečnou sladkou tečkou pro nás byla 

ochutnávka zmrzliny na Starém náměstí v Sokolově.   

Budeme se opět těšit na další setkání Nikola a Lucka � 

 

 

 
Den sociálních služeb Chodov a Sokolov – na Dnech sociálních služeb v Chodově a 
Sokolově jsme měli vlastní stánek, kde jsme prezentovali naše služby a prodávali textilní 
výrobky z naší STD v KV. V rámci kulturního programu byl na pódiu představen Fokus, jeho 
poslání, zaměření, sídlo a vlastní činnost.  
Děkujeme všem, kteří nás na stáncích navštívili a podpořili. Bylo to fajn potkání se. 
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Setkání s farářem Petrem Bauchnerem – setkávání se sokolovským farářem Petrem 
Bauchnerem má mezi našimi klientkami velmi pozitivní ohlas a hojnou účast. Na začátku je 
přečten úryvek z Bible a pak se o něm diskutuje. Probírají se také životní situace a události, 
náhled na jejich řešení z pohledu víry a osobních zkušeností pana Bauchnera. 
Příští setkání je ve čtvrtek 21. července od 13,30 do 15 hodin. 

 

Okénko Peer konzultanta 
 

1. Zrušení skupiny RECOVERY Sokolov - svépomocná skupina Recovery v Sokolově byla 
prozatím zrušena. Nikdo nechodil. Uvidíme, jak to bude na podzim. 

2. Svépomocná skupina STD Karlovy Vary - svépomocná skupina v STD KV, která 
vznikla sama po setkání s PK, se schází každou středu od 15 do 16,30 hodin v STD KV. Stal 
jsem se jejím členem a pomáhám koordinovat tato setkání. Proběhlé dvě skupiny byly velice 
pozitivní a inspirativní. Začali jsme společně tvořit pravidla. Máme nápady i na společné 
kulturní a společenské akce. Budeme využívat knihu Cesty k zotavení.  
Přijďte mezi nás a aktivně se zapojte! Jste vítáni. Těšíme se právě na Vás. 

3. Slet BNA 2016 – ve čtvrtek 23. června jsme se zúčastnili ročního Sletu BNA na Jůnově 
statku v Sedleci u Prahy. Reprezentovali nás dvě moderátorky a čtyři experti, kteří celý školní 
rok 2015/2016 jezdili s projektem Blázníš, no a? po středních školách v našem kraji. 
Setkání Národních koordinátorů a regionálních týmů bylo velmi inspirativní a zajímavé. 
Potvrdili jsme si, že to děláme dobře a že jsme tým, který táhne za jeden provaz. Na podzim 
vznikne nový web, kde budou moci vkládat informace i týmy z krajů. Letošní školní rok byl 
tímto setkáním završen a ukončen. 
Expertům děkujeme za aktivní účast na Sletu a celoroční práci na školských dnech  
na středních školách. Díky. Bez Vás by projekt BNA neměl smysl. Pro studenty je to 
nejsilnější část BNA. Pro Vás to může být součástí terapie a vyrovnání se s nemocí.   
Těšíme se na opětovné setkávání od září, kdy bychom velice rádi přivítali nové kolegy - 
experty s jejich osobním příběhem. 

4. Projekt STOP STIGMATIZACI – v závěru minulého roku jsme se zapojili do projektu  
NUDZ Klecany o destigmatizaci duševních chorob. Výzkum byl zaměřen a proveden 
na Středních zdravotnických školách po celé republice. Výstupem jsou internetové stránky 
o stigmatizaci, duševních nemocech a pomoci při nich. Vznikla tři zajímavá videa. Vše 
můžete vidět, sdílet a kopírovat na www.mujmindset.cz .  
Jsme zvědaví právě na Vaše názory, ohlasy a připomínky. Až bude čas a chuť, tak na to 
mrkněte. 

Radek 
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STD Karlovy Vary 

V STD dojde po menší odmlce opět k obnově našeho týmu. Všichni, kdo k nám pravidelně chodíte, 
jste si jistě všimli, že terapeutka Nela je těhotná. Měla s námi být v dílně ještě přes prázdniny, bohužel 
ale vzhledem ke zdravotním komplikacím, byla nucena skončit již nyní. Nezoufejte! � Brzy proběhne 
výběrové řízení na nového terapeuta a budeme opět v plné síle!  

 
ČINNOST ŠICÍ DÍLNY 

Milí čtenáři, 
 
v uplynulém měsíci jsme se zúčastnili zajímavé akce na Statku Bernard v Královském Poříčí, 
kde jsme nejen prodávali výrobky naší šicí dílny, ale zároveň předváděli řemeslo zvědavým 
návštěvníkům akce.  
Za úkol jsme měli ušít maskota Statku Bernard Kapíka a zrenovovat dětský koutek do 
restaurace.  
Na fotkách můžete vidět, jak se nám vše podařilo. 
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V červenci nás můžete vidět na Bečovských slavnostech. 
Bečovské mumraje - Slavnosti v Bečově nad Teplou 2016 
Kdy 15. červenec 2016 - 17. červenec 2016 Historické a vojenské akce 
V Bečově nad Teplou proběhnou na náměstí již 13. historické slavnosti. Z bohatého programu 
se můžete těšit na divadelní představení, slavnostní historický průvod, tanec, historické tržiště, 
Bečovskou hudební noc a mnoho dalšího. 

V průběhu předposledního červencového víkendu proběhnou v Bečově nad Teplou tradiční 
městské slavnosti. Pro návštěvníky města bude mimo historického tržiště připraven také 
bohatý program složený z hudebních, divadleních i šermířských vystoupení, či koncertů vážné 
hudby. 
 
Milovníci oživlé historie se mohou těšit na vynikající šermíře, tanečníky, hudebníky, kejklíře 
a loutkáře. Na scéně u radnice, u zámku a v zámeckých zahradách vystoupí hudební skupiny, 
kejklíři a tanečníci a chybět nebudou ani loutkové soubory. 
 
Součástí historického víkendu bude dobové tržiště s replikami chladných zbraní, helmicemi a 
erby, kovářským mistrem, malovaným sklem, keramikou, vitrážemi, oděvy z ručně tkaných 
látek, dřevěnými doplňky, ručně kovanými šperky, výrobky z přírodní ušně, tureckým 
medem, medovinou, svíčkami z včelího vosku, perníky, replikami historického skla, 
klasickou českou bižuterii, staročeským trdlem, košíky a dalším zbožím.  Štěpánka  

Činnost volnočasového programu: 
 

V měsíci červnu jsme se věnovali zdravější kuchyni během našeho programu vaření. Ohlasy 
od strávníků byly více méně pozitivní, což nás těší. V tomto zdravějším stylu budeme 
pokračovat i nadále.  

Vaření probíhá pravidelně každé pondělí a středu od 10:00 hodin. V pondělí se vaří polévka a 
moučník za 25,- Kč. Ve středu hlavní chod za 40,- Kč. Cena jídla se může mírně odchýlit od 

stanovené částky v závislosti na počtu strávníků a finanční náročnosti daného pokrmu. Je 
nutné, aby se všichni zájemci o vaření dostavili do STD před 10. hodinou a podíleli se na 

přípravě jídla. Nyní nově zdravá kuchyně. 
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Co budeme vařit v červenci?  

Vaření červenec 

PO 4. 7. – čočková polévka, tvarohová bábovka 

ST 6. 7. – státní svátek – nevaří se 

PO 11. 7. – vločková polévka, cuketový koláč 

ST 13. 7. – těstovinový salát s kuřecím masem 

PO 18. 7. – zeleninová polévka, ovesné sušenky 

ST 20. 7. – jarní nádivka a salát  

PO 25. 7. – bramboračka, křupavé sušenky ze špaldové mouky  

ST 27. 7. – risotto alla contandina (venkovské rizoto) s kuř. masem 

DOBROU CHUŤ �� 

: 
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Vaše příspěvky: 
 

Básnička 

Když se ráno probudím 

Po tváři tě pohladím 

Pak rozhrnu závěsy 

A teplou kávu dáme si 

Pluješ se mnou po vlnách 

Učíš mě žít, nemám strach 

V potemnělém sklepení 

Snad mou snahu oceníš 

Já stávám se jinou silnou a nevinnou 

Co bylo, to bylo a teď už je pryč 

Já se chci zbavit všech démonů svých a možná to půjde, ty máš v rukou klíč 

Život růžovej není 

V jednom temným sklepení 

Zkouším sílu nabrat zas 

Dík že se mnou trávíš čas. 

 

Napsala Lucie Z. 
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Horská dráha 

Radost pravá, 
hořejší horská dráha. 

Spodní část se týká úzkosti, 
až někdy depkařské strasti. 

Přestaňme býti smutný, 
i když život bývá někdy krutý. 

Přeci tak naopak může býti krásný. 

Tak se smějme, 
na druhé usmívejme. 

To je to nebesky nádherné, 
s úsměvem a obětím, 

zmizí mraky černé, 
Slzy můžou tryskat i dojetím. 

 

Horská drahá, 
to je jízda života, 

můžeme si hrát na maskota, 
ale každý z nás má dobrého, 

pravého ducha. 
Naše duše může býti někdy hluchá. 

Andělé, přejí Ti štěstí, 
Vesmír většinou dobré věští. 

Jde o to jet správnou cestou, 
do výšek,  

býti rozzářenou hvězdou. 

 

Ne do nížin, 
a potýkat se kruhem,  
nevyřešenou stezkou. 

Býti v duši osobností hezkou. 

Mýti jízdu života,  
Ne být příběhem Dona Quijota. 
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To je to nádherné, 
ať někteří jsou zrádné. 
S úsměvem a obětím, 

zmizí mraky černé, 
Je to jako horská dráha na koncertě. 
Slzy můžou tryskat křikem i dojetím 

Napsala Marci 

 

Rak mramorový 

Vždy když mi bylo těžce, 
Začali mi stavět věže. 
Svůj domeček si staví, 

do klepítek shromažďuje kamení. 

 

Jsou velice hraví, 
kamarádi co vždy pobaví. 

V akváriu kamarád na věky věků. 
Když jsou dva dojde i k hravému střetu. 

Nevítězí ani jeden, 
ať je prosinec či březen, 
vždy smutku Tě zbaví. 

 

Nejsou ovšem draví, 
Jedí rostlinou stravu, 

na každé konci jinou barvu, 

Hnědý, ale modrozelený jsou krásní, 
Proto skládám třetí verzi této básni. 

Byl mým dobrým přítelem. 
I když už nežije já stále ho vídám na obloze. 

 

Napsala Marci 
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Citáty od Aničky Mendelové 

� Člověk není nikdy tak vynalézavý, aby oklamal sám sebe a své výčitky  
� Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně 

SLOVNÍ HŘÍČKY 

SESTAVTE SPRÁVNÉ NÁZVY ČESKÝCH FILMŮ 

  1. Aféry mé … A)  automobil 

  2. Čekání na … B)  barbar 

  3. Dáma … C)  Casanovy 

  4. Dědeček … Č)  dcery 

  5. Dívka … D)  Dorotky  

  6. Holka … E)  Golem 

  7. Jak se zbavit … F)  Helenky 

  8. Jezdec formule … G)  holky 

  9. Kronika žhavého … H)  Kamila 

10. Luk královny … I)  klavíristy 

11. Mravenci nesou … J)  kotvy 

12. Muž, který stoupl … K)  krve 

13. My ztracený … L)  léta 

14. Něžný … M)  Moravanky 

15. Noc … N)  muže 

16. Operace mé … O)  na kolejích 

17. Osud jménem … P)  na koštěti 

18. Pěsti Q)  na zabití 

19. Po stopách … R)  Patrika 

20. Poslední růže od … Ř)  podkovy 

21. Případ mrtvého … S)  risk 

22. Pumpaři od Zlaté … Š)  smrt 

23. Slečna … T)  upírů 

24. Svatba … U)  v ceně 
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25. Tichý Američan … V)  v kapse 

26. Únos … W) v Praze 

27. Vím, že jsi … X)  v pyžamu 

28. Vítr … Y)  ve tmě 

29. Všichni musí být … Z)  vrah 

30. Znamení … Ž)  ženy 

 

Řešení: 1Ž, 2R, 3O, 4A, 5P, 6Q, 7F, 8S, 9L, 10D, 11Š, 12U, 13G, 14B, 

 15I, 16Č, 17H, 18Y, 19K, 20C, 21N, 22Ř, 23E, 24T, 25W, 26M, 

 27Z, 28V, 29X, 30J 

Autor: Jan Mišinger 

 

Dechovka 

Moravanka – „Křepčická“        Dechovková hitparáda 

Josef Srpek – Zahradnická polka 

Ta kapela má, ta nám zazpívá, polku od podlahy odduplou. 

To nám radost dá, když nám polka hrá píseň, kterou znám. 

Tak nám takty dá, naše muzika, která nám tak hrá. 

Já si zazpívám, to co v hlavě mám, krásnou louku uvídám. 

Tohle já vám hrám, nezazpívám sám, jenom tuhle píseň veselou. 

Dá vám pocit sál, který vám teď hrál skladbu veselou. 

Tak se točívám s dívkou dokola a mám štěstí, že tu dívky jsou, 

Nevím sám, povím vám, polka radost rozdá vám. 

To je slunce překrásné, já ho mám tak rád, ze stromů si udělám tuze velký sad. 

Ovoce v něm poroste a já dívky pohostím, 

Na louce, co líbí se, hezkou polku zatančím. 
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Vlastní text k písni Love is shield od Camuflage 

Nechci být bez tebe - složil Josef Srpek 

Lásko má, já mám tě rád, kvůli tobě já nesnídám, 

Za noci světel rozjímám, co v duši já teď stále mám. Já nepoznávám. 

Do noci zář tu stále mám, nedokážu já býti sám 

A tebe já chci překrásnou znát a tebe můžu mou milou znát. 

 

Ref: Tak já vidím tebe zcela, už jsi dlouho neviděla, Zázrak sám, který stále mám. 

Jak tak koukám, tys mě chtěla, svojí láskou oblažila. 

Nevnímám, tu krásu předvídám. Já nepoznávám. 

 

Lásko má, já mám tě rád, kvůli tobě, nesnídám, 

Šílím, když tě nevídám, to já už znám, to nepředvídám, 

Lásko má, já mám tě rád, a když já tebe nevídám, 

Tak tvoje zvyky přehrávám., na videu, co v hlavě mám. 

 

Ref: 

 

Lásko má, já nevstávám, snídani už teď nedělám, 

Blázen jsem já, když tě mám, do noci já tě nevídám. 

Má milá, cos chtěla, včera už jsi mě nechtěla, 

Teď předvídám, tu lásku tvou, která mě už vrátila. 
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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 21. července od 

13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 19. 7. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast. 

 

Kulturní PelMel: 

Sokolov: 
Pondělí 11. 7. Klášter 17,30- vernisáž výstavy J. Václavíčka: Jak šel život, zdarma 

Sokolovské kulturní léto - každý čtvrtek Staré náměstí od 17 hodin, vstup zdarma 
Úterý 5. 7. 17, 00 – hrajeme ve státní svátek, Kdo má čas (folk) 
Pátek 29. 7. 17,00 – Slavonics (A capella kvartet, klasika, lidové) 
Pátek 8. 8. 17,00 – Issua, Ella, 20,00 - Kristýna (Slovensko) www.mdksokolov.cz 

Letní kino Michal - pátek a sobota 21,30 hodin 

Loket: 
Černá věž: Výstava Karel IV. Loket a Lauf 

Amfiteátr: 
Sobota 23. 7. 18,00 : Na Stojáka! A  Monkey Business, předprodej 420 Kč/ na místě 490 Kč 
Pátek 29. 7. 18,00 : Divokej Bill a hosté (Liwid), předprodej 440 Kč/ na místě 490 Kč 
www.vlny-musicag.cz 
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Loketské kulturní léto, Malá scéna, náměstí, každou sobotu a neděli v 15 hodin, zdarma 
Sobota 16. 7. 13,00 – IYASA (Zimbabwe, hudba a tanec) 
Neděle 31. 7. 15,00 - Kryštůfek Robin, Revival Rolling Stones/Beatles www.loket.cz 

Kraslice: 
Sobota 9. 7. zahrada DK 19,00 – Revival Pink Floyd, předprodej 150 Kč/200 Kč na místě 
www.kraslice.cz 
Sobota 16. 7. zahrada DK 13,00 - Festiválek na konci světa, předprodej 140 Kč/ 180 Kč 
www.alison.cz 

Svatava: 
Sobota 23. 7. hřiště 18,30 – Retro večer : ABBACZ, Beatles Revival , New Age of Smokie 
Vstupné : 230 Kč (p. Šedová - 721 143 138) 

Karlovy Vary: 
51. MFF 1. 7. - 10. 7. 
Středa 6. 7. Letní kino 20,00 – Aneta Langerová + KSO KV, 200 Kč, ZTP 100 Kč. 

Areál Rolava:   v týdnu cvičení, pátek, sobota, neděle koncerty, zdarma 
Pátek 15. 7. 19,00 – V zajetí swingu 
Neděle 24. 7. 19,00 – Pilsen Queen tribute band (skupina Queen) www.kvcity.cz 

Letní kino: Pátek 5. 8. 15,30 – Čechomor, D. Mládek Il. Band, Wanastovi vjecy, 290 Kč 
Neděle 7. 8. 20,30 – Jarek Nohavice, vstupné 450 Kč 

Cheb: 
Pátek 22. 7., sobota 23. 7. areál Krajinky od 16,00 – Letní bláznění, zdarma 
http://www.kcsvoboda.cz 
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VÝLET S FOKUSEM 

Vážení klienti Fokusu, pojďte s námi strávit sobotu 30. 7. 2016 v přírodní rezervaci SOOS.  

Společný sraz bude na vlakovém nádraží v Chebu v 9:30h.  

� Karlovy Vary – Cheb 8:40h 

� Mariánské Lázně – Cheb 9:18h 

� Aš – Cheb 7:47h 

� Sokolov – Cheb 9:02h 

Z Chebu pojedeme vlakem do Nového Drahova v 9:59h, odtud je přírodní rezervace kousek. Jedná se 

o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý 

v tzv. Mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou 

(minerální) vodu. Vstupné činí 90 Kč, pro ZTP 70Kč.  

 

                

 

Zpátky pojedeme z Nového Drahova do Chebu ve 13:40h. Pak zpáteční spoje jedou takto: 

� Cheb – Sokolov, Karlovy Vary 14:27h 

� Cheb – Mariánské Lázně 14:14h 

� Cheb – Aš 15:37h 

Pokud máte zájem o tento výlet, prosím volejte Beatrici Slavíkové - 778 528 295 nebo Martině 

Eisenhammerové – 778407857 budeme se na Vás těšit.  
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Program v STD červen 
4. – 8 .7. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

4.7. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

5.7. STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

6.7. STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO 

7.7. Nestrukturovaný program   Procházka – filmový festival KV Nestrukturovaný program 

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

 

11. – 15.7. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

11.7. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

12.7. Nestrukturovaný program Ruční šití Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný program 

13.7. Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

14.7. Nestrukturovaný program Suché plstění Procházka Nestrukturovaný program 

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

 

18. -22.7. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

18.7. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

19.7. Nestrukturovaný program Youtube klub Trénink 
metakogn. funkcí 

Nestrukturovaný program 

20.7. Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

21.7. Nestrukturovaný program Ruční šití Společenské hry Nestrukturovaný program 

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

 

25. – 29.7. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

25.7. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

26.7. Nestrukturovaný program Trénink 
metakogn.fcí 

Společenské hry Nestrukturovaný program 

27.7. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

28.7. Nestrukturovaný program Ruční šití Výtvarné činnosti Nestrukturovaný program 

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