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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 29. 8. 2016 
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Z našich středisek: 

TT Karlovy Vary 

Kamarádi 

Před osmi lety jsme si na zahradu pořídili 
fenku Aischu. Aischa je hladkosrstá foxteriérka, která 
za roky strávené na zahradě a v domě zdomestikovala 
natolik, že z loveckého plemena se stal čistokrevný 
gaučák. Bojí se tmy, nerada chodí do mokré trávy a 
poslední zbytky loveckých pudů se projevují při 
nahánění vrabců. Kdyby se ovšem vrabec rozhodl 
bránit, Aischa by pravděpodobně utekla a bylo by po lovu. Stejná situace nastává s kočkami ze 
sousedství, pokud nějaká zatouží po Aischině teritoriu, je nemilosrdně vyhnána. Tedy platilo to ještě 
donedávna. 

Nedávno se z živého plotu vykolíbalo černé kotě. Velmi sebevědomě nakráčelo přímo 
doprostřed zahrady. Aischa zpozorněla a chtěla vetřelce vyhnat. Kotě o velikosti morčete ale 
zasyčelo, vytáhlo drápky a nehodlalo se svého nově nabytého místa vzdát. A tak to bylo. Aischa 
ohromená odporem huňatého stvoření zakňučela, stáhla ocas a boj skončil. 

Jakékoliv snahy vrátit kotě tam, odkud přišlo, tedy za živý plot, byly marné. Za nespokojeného 
mňoukání se stále vracelo a dožadovalo se pozornosti. Aischa šílela. Vrčela a kňučela, obíhala kotě a 
nevěděla co s ním. To si jí buď nevšímalo, nebo jí pláclo tlapkou po čumáku a zahnalo desetkrát 
většího a o sedm kilo těžšího psa na útěk. 

Druhý den ráno se kotě po noci strávené venku vypotácelo z altánku, kde si ustlalo na 
polštářích a naprosto asertivně si vykračovalo po zahradě. Vrchol drzosti přišel ve chvíli, kdy se napilo 
přímo z Aischiny misky a okatě ignorovalo vrčícího psa.  

Třetí den už Aischa rezignovala. Kotě svou přítulností a roztomilostí uplatilo všechny členy 
rodiny, dostalo jméno Berta a žlutou stužku s rolničkou. S odstupem jí pravděpodobně začalo 
připadat, že Berta nebude až tak špatná a že by bylo na čase se skamarádit. Pobíhala za kotětem, tu 
ho olízla, tu postrčila čumákem. Berta její náklonost nesdílela. Vylezla na houpačku, sedla si tam, 
Aischa si sedla před houpačku a obě holky na sebe koukaly a nevěděly, co si počít.  

Po čase Bertu přemohla zvědavost a mezi kotětem a už trochu nevrlým a pomalu stárnoucím 
psem vzniklo určité spojenectví. Ačkoli je stále Aischa ten moudřejší, co ustoupí, stále na sebe občas 
zasyčí a zavrčí, staly se z nich kamarádky.  

Našel se i pravý majitel Berty, tedy kočičky jménem Mia, jak jsme se dozvěděli, když jí přišel 
hledat. Mia bydlí o dva domy dál, stále utíká a obzvlášť ráda utíká za Aischou na naši zahradu.         

Dáša J. 
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TT Cheb 

Výlet na SOOS pořádaný TT Cheb dne 30. 7. 2016 

V sobotu 30. července se uskutečnil výlet na SOOS Kateřina pořádaný Chebským terénním týmem 
Fokus Cheb. 

V ideálním počtu 9 lidech jsme se sešli v Chebu a společně v 10 odjeli autobusem do Nového 
Drahova. Tam nás čekal 1 km cesty po rovině. Počasí nám přálo po celou dobu výletu. Šlo se krásně.  

Po příchodu do národní přírodní rezervace jsme navštívili muzeum s reprodukcemi obrazů a modely 
ještěrů životních velikostí. K vidění byli i další části expozice muzea. V muzeu, kde byli převážně ptáci, 
nás šlo jen pár a to při zpáteční cestě.  

Následně mě zaujala „Stanice pro záchranu živočichů SOOS“. Tato stanice je zaměřena pro péči 
zraněných volně žijící zvířat.  

Následovala cesta po naučné stezce. Byla dlouhá přibližně 1,5km. Oblast je 
rozsáhlá rašeliništi, slatiništi a tam se mně nejvíce líbily křemeliny 
(křemelina je přesycena roztoky solí z minerálních pramenů) a bublající 
mofety, nesprávně označovány jako bahenní sopky (vznikají probublávání 
minerálních vod nebo častěji suchého CO2 povrchovou vodou a bahnem). 
Kom mofet byly k vidění ještě 2 prameny – Císařský a Věra.  

Od pramene Věra to byl už jen kousek k celému okruhu. Při zpáteční cestě kdo chtěl, si mohl koupit 
zmrzku a dál naproti muzea „ptačí svět“ jsme poseděli, pojedli svačinu, naposled se vyfotili a šli jsme 
na autobus.  

V Chebu jsme se všichni rozloučili a každý se vydal svým směrem domů. Myslím si, že výlet v dobré 
náladě se vydařil.  Odnesli jsme si zážitky, někdo fotky z výletu a někteří i nové znalosti.  

 

Na závěr děkuji organizátorkám výletu Martině a Beatrici z TT Fokus Cheb a všem ostatním za účast 
na výletě. Bylo mi s vámi fajn.   

Napsala klientka Míša  

U pramene Věra Křemelina 

Mofety 
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TT Sokolov 

Okénko Peer konzultanta 

Svépomocná skupina Fokus Karlovy Vary 

„Cílem svépomocných skupin je umožnit lidem, kteří se potýkají s určitými problémy, aby se 
setkali s ostatními, kteří jsou v podobné situaci. Cílem je vytvoření prostoru pro to, aby si tito 
lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky a především nalézt podporu a zjistit, že v 
dané situaci nejsou sami.“ 

Při našich pravidelných schůzkách v STD KV každou středu od 15 do 16,30 hodin velice 
dobře spolupracujeme. Po prvních seznamovacích setkáních a sdělování prožitých pozitivních 
zážitků, jsme postupně společně vypracovali pravidla naší skupiny. 

Nastavili jsme si následující pravidla pro účastníky našich schůzek : 
1. Skupina nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc. Jedná se o laickou pomoc lidí, kteří si   
    předávají své zkušenosti a podporují se navzájem. Sdílí prostor s lidmi, kterým nemusí  
    složitě vysvětlovat, jak se cítí a co prožívají. Navíc je tu i zpětná vazba ostatních. 
2. Spojuje nás osobní zkušenost s duševní nemocí a možnost pomoci druhému. 
3. Chováme se k sobě slušně.  
4. Vzájemně respektujeme důstojnost a jedinečnost druhého člověka. 
5. Ve skupině jsme si všichni rovni. 
6. To, co je řečeno ve skupině, v ní také zůstává. Pro účastníky setkání je tím zajištěno 
     bezpečné prostředí. Pak se svěří i s velmi osobními zážitky. 
7. Účastníci svépomocné skupiny se setkání zúčastňují dobrovolně. Současně jsou bez vlivu  
    látek, které by mohly ovlivnit jejich vnímání a chování vůči ostatním. 
8. Skupina uplatňuje demokratický přístup. Každý člen skupiny vstupuje do diskuse  
    dobrovolně a sám si určuje, zda a kdy se zapojí do diskuse. Nemůže být nucen k hovoru.   
9. Vzájemné chápání a porozumění. Každý je jedinečný. 
10. Během celého setkání respektujeme výše uvedená pravidla. 

Cílem našich setkání je vzájemná podpora (jsme na jedné lodi, jsme jeden tým). Dále sdílíme 
zážitky a pracujeme společně na našem Zotavení. Postupně budeme využívat i knihu Cesty  
k zotavení a cvičení v ní uvedené. 
Naplánovali jsme si také návštěvy kulturních a společenských akcí. Bavili jsme se  
o karlovarské hvězdárně. 

Na poslední schůzce jsme se na jejím závěru shodli, že se na setkání těšíme, že nám něco 
přinášejí a obohacují nás. Současně i pracujeme. 
Já osobně se na středu v STD KV těším velice. 

Přijďte si popovídat i Vy ostatní. Ať už jste z Chebska, Sokolovska nebo přímo z Varů. 
Těšíme se na Vás a mohu Vám zajistit, že Vás přivítáme s otevřenou náručí, potleskem 
a pochopením.          Radek 
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STD Karlovy Vary 

Náš tým se obohatil o nového člena, kterým je Dáša Škarpová. Mnoho z vás ji jistě zná z minulosti. 
Pracovala dříve v terénním týmu KV. Dáša k nám skvěle zapadla a doufáme, že s ní budete spokojeni 
stejně tak jako my. Kdo by se chtěl s Dášou setkat, nechť zavítá k nám do dílny! Budeme se všichni 
těšit.  

Opékání špekáčků 

V minulosti jsme slíbili, že opět zorganizujeme opékání špekáčků. Slib tedy plníme a zveme vás tímto 
na společné opékání. Místo bude stejné jako posledně. Půjde se ve čtvrtek 18.8. 

Sejdeme se u STD v 13:00 hodin a společně vyrazíme směr ohniště, � S sebou si prosím vezměte 
vlastní občerstvení. Jídlo i pití. (včetně špekáčků) Nebude z naší strany zajištěno. Zajištěno bude 
pouze dřevo na oheň a vidle na opékání.  

V případě, že by pršelo, akce se ruší. Děkujeme za pochopení.  

Těšíme se na vás!  

 

Činnost šicí dílny 
 
Milí čtenáři, 
v červenci jsme se zúčastnili Bečovských slavností, kde jsme nabízeli naše výrobky. Trhy 
byly tentokrát mimořádně úspěšné.  
6. 8. proběhnou další prodejní trhy a to tentokrát v Tachově. Snad bude hezké počasí a 
prodáme spousty výrobků. O tom, jak dopadneme, budeme informovat v dalším čísle 
měsíčníku.  
Výrobky se staly dostupnější i v Chebu. Prodávají se tam v obchodě Medlenka – Valdštejnova 
ulice.  
 
  
 

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.  
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Co budeme vařit v srpnu?  

Vaření srpen 

PO 1. 8. – bramboračka, švestková buchta 

ST 3. 8. – těstovinový salát  

PO 8. 8. – vývar s nudlemi, bábovka 

ST 10. 8. – játrová omáčka s rýží  

PO 15. 8. – brokolicová polévka, bublanina s meruňkami  

ST 17. 8. – kapustové karbanátky s bramborovou kaší 

PO 22. 8. – čočková polévka, křupavé sušenky ze špaldové mouky  

ST 24. 8. – rizoto s kuřecím masem a zeleninou 

PO 29. 8. – květáková polévka, palačinky s marmeládou a šlehačkou 

ST 31. 8. houbová omáčka s knedlíkem  

DOBROU CHUŤ �� 

:  
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Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu 
� Každý by chtěl napravit svět, ale nikoho nenapadne začít u sebe 

� Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe 
� Když není práce protkaná láskou, je zbytečná 

 

Básně 

Kopřiva dvoudomá 
 

V České republice je doma, 
využívaná jako léčivá bylina. 

Je kopřiva dvoudomá. 
Okvětím zelenavá. 

Na pohled už pálivá. 
Listy řapíkovité, 

široce vejčité až kopinaté, 
špičaté a pilově zubaté. 

V zemi vytváří plaziví žlutavý oddenek. 
Krásná je navenek. 

Pokryta chlupy žahavými, 
vyhledávána i nemocnými. 

Čistící organismus, 
dokáže stvořit i optimismus. 
Nažky jsou plodem kopřivy. 

Tak skláním se před úžasem téhle rostliny. 
 

Marci 
 

Střelec 
 

hledá smysl života, 
jeho cesta ozářená planetou Jupitera, 

míří do dálky střelecká střela. 
Nastává doba stagnace přírody, 

příroda spí 
a člověk sní. 

 
S ní spjatý se může věnovat 

i rozšířením vnitřního obzoru. 
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Luk a šíp má střelec vždy v obrazu. 
Na cesty do dálek za poznáním. 

Advent přináší legendy, 
jsou známé o střelcích. 

 
Úvahy o víře 

a životního smyslu. 
Je pohyblivý a směřující k cíli. 

Má mnoho nadějí. 
rozhodný, egocentrický, 
extrovertní, idealistický. 

 
Mnoho pohledů do budoucna. 

za svůj nerozum ovšem někdy platí cla. 
Když klopýtá kentaur kopýtkami. 

Naděje a přání, 
za pravdu se brání. 

Rád se s lidmi směje, 
to je jeho naděje. 

 
Když šípem Vás zasáhne, 

Střelec srdečních výšek dosáhne. 
Smysl pro spravedlnost, 

to je jeho přednost. 
idealismus, rytířství. 

je šlechtěný a důstojný. 
 

Střelec jako mladý, rozlítaný. 
záliba v cestování, i do zemí cizích. 

Hledání ideálů víry, 
přehled a nezávislost. 

Planeta Jupiter, Střelce 
znamená přizpůsobit se, 

někdy se mu také nechce. 
 

Hledat nové, zajímá se, 
optimum, zralost a pochopení, 

to má v sobě už od zrození. 
Náboženství, nadšení, velkorysost 

To je jeho ryzost. 
 

Za spravedlivé do ohně ruku by dal, 
za svojí pravdu se v dobrém pral. 

Je spjatý úzce s přírodou, 
pohladí pro víru a štěstí třeba kůru stromovou. 
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Založený pro duchovnost, 
nadšení a cílevědomost. 
Snaha dosažený pravdy 

a mezilidské Lásky. 

Marci 
 

Cifra 17 000 
 

Cifra sedmnáct tisíc, 
litery každodenních skic, 

vybarvený rub i líc. 
Zření jest poslání sítnic. 

Struny o svaté lhůtě nejvíce laděny, 
podpora, nářky, humoru odrážející ozvěny. 

Resumé, které skrývá dialogová suma, 
od A po Zet sdělená, navátá duna. 

Snímání světelných podnětů, 
latinka cifry skládaná v duetu. 

Devítiměsíční, taktní doby, 
tu a tam obrázkové stopy. 

Též pár not vtištěno rytmicky, 
dioptr z počátku porotický. 

Resumé cifry druhé poloviny, 
duo rozeznělo své mluvící tamburíny. 
Písněmi, jedna tónina o více číslicích, 

přesto srkání písmenkové polévky po lžících, 
mluva, neverbálnost střídavě pramení, 
od rozednění po ukolébavé setmění. 

Desátého pátý spojení obohatí, 
prvá zpověď Luny, list obrátí, 

abecední rámec důvěrněji ošatí, 
to ve statích, epizodách se zlatí. 

Však to není konečný stav, 
prozradil jas z nabíhajících zpráv. 

Bude to brzy osmnáct talířů, 
řemeslo zpěvníků, písmářů, malířů. 
Zarážející údiv jest nedlouhá doba, 

avšak denně nošená, mluvená róba. 
Ve světě z písmen více bližní, 

sepsáno vět jak v povídce knižní. 
 

Marci 
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Lilith 

Všemi proklínaná 
Temná žena ve mně 

Do noci oděna 
Černá luna ve tmě 

Hrdost má vrtkavou 
Domina temná 

Nenechá se ovládat a přesto je věrná 
Zrozena z krve, prachu a kostí 
Na svých prsou vampíra hostí 

Ráno se probudí v mořské hlubině 
Každý ji odsoudil a poplival jen já ne 

Je moji součástí černá luna 
Nespočet démonů vzešel z jejího luna 

Já se ji nebojím, ona není zlá 
Z očí jí kouká bolest bezmezná 

Lucie Zvolánková 

 

Krátká Country 

Tak si stále jedu a mám teď na sedlu krásnou holku z Děčína. 

Nevím, jestli koním holku nedohoním, když chceme jít do kina. 

Ona ráda v sedle a já zase vedle, tak jsme párek moc príma. 

Kůň si poskočí a holka zaskotačí, půjdem spolu do Říma. Autor: Josef Srpek 

Fotky  

Honza MIšinger zaslal krásné fotky: 
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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. 

Setkání proběhne ve čtvrtek 18. srpna od 13:30 do 

15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 16. 8. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast. 

 

Kulturní PelMel 

Sokolov 
Sokolovské kulturní léto, Staré náměstí, vstup zdarma 
Pátek 5. 8. 17, 00 Issua, 20,00 - Kristýna (Slovensko) 
Čtvrtek 11. 8. 17,00 – Bad Boys 
Čtvrtek 18. 8, 17,00 – Veterans 
Čtvrtek 25. 8. 17,00 – Petr nebo Pavel 
Pátek 2. 9. Bohemka 14,00 – 22,00 : Ekompilace, 16,00 - Zrní, 20,00 – Tata Bojs 
www.mdksokolov.cz 

Sobota 6. 8. 18,30 - Beach Party, koupaliště Michal, vstupné 100 Kč 

Loket : www.loket.cz  
Loketské kulturní léto, Malá scéna, 15,00, zdarma 
Sobota 6. 8. - Booger (bluess - soul) 
Neděle 7. 8. - Netřísk (folk) 
Sobota 20. 8. - Džem sešlost (jam - session) 
Neděle 21. 8. - Těžko soudit motýla (rock) 
Sobota 27. 8. - Složitá situace (hard rock) 
Neděle 28. 8. - Výměna73 (folk - bluegrass) 

Amfiteátr :  
5. a 6. 6. 21,00 – Shakespeare : Mnoho povyku pro nic (Čtvrtníček) 
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12. a 13. 8. Krásný ztráty - Live 70 – oslavy 70 let Michala Prokopa 
Sobota 20. 8. - Kryštof kemp 

Pátek 26. 8. 19,00 Statek Bernard Královské Poříčí - J. Ledecký (300 Kč, na místě 350 Kč) 

Karlovy Vary : 
Výstava - Becherova vila – Barrandov Studio : víc než studio 

Pátek 5. 8. 15,30 Letní kino-Čechomor, Děda Ml.Band, Ledecký, Bende, V. Martinová (290 Kč) 
Neděle 7. 8. 20,30 Letní kino - Jaromír Nohavice (450 Kč) 
Sobota 27. 8. 10,30 – 18,00 Mlýnská kolonáda : Mezin. Festival dech. hudby a mažoretky 

CHEB : 
Sobota 13. 8. 17,00 Klášterní zahrada - TARA FUKI, zdarma 
Sobota 27. 8. 17,00 Klášterní zahrada - J. Vrbová, zdarma 

Čtvrtek 25. 8. 20,00 Krajinka – David Koller 

Neděle 28. 8. 20,00 Hrad - Prokletí rodu Baskervillů, parodie, divadlo, 200 Kč- 

 

 

Výlet na Parník 

Jako každý rok i letos pro vás chystáme výlet do Prahy na parník! 

Výlet se koná v úterý 20.9. Plavba v 16:00 – 18:00 hodin. Odvoz tam i zpět bude zajištěn.  

Bližší informace budou sděleny později.  

Hlásit se můžete již nyní. Zájemci prosím kontaktujte mne na tel. čísle 778 528 293 nebo se 
hlaste přes své CM.  
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VÝLET S FOKUSEM 
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Program v STD srpen 
1. – 5 .8. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

1.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

2.8. Nestrukturovaný program Trénink 
metakogn. funkcí 

Suché plstění Nestrukturovaný program 

3.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

4.8. Nestrukturovaný program   Procházka po Karlových Varech Nestrukturovaný program 

5.8. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Šití broží Nestrukturovaný program 

 

8. – 12.8. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

8.8 Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

9.8. Nestrukturovaný program Trénink kogn.fcí Procházka Nestrukturovaný program 

10.8. Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

11.8. Nestrukturovaný program Karaoke   Šití broží Nestrukturovaný program 

12.8. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Společenské hry Nestrukturovaný program 

 

15. -19.8. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

15.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

16.8. Nestrukturovaný program Youtube klub Sportovní 
odpoledne 

Nestrukturovaný program 

17.8. Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

18.8. Nestrukturovaný program Trénink 
metakog.fcí 

Suché plstění Nestrukturovaný program 

19.8. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný program 
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22. – 26.8. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

22.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

23.8. Nestrukturovaný program Karaoke Šití broží Nestrukturovaný program 

24.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

25.8. Nestrukturovaný program Výtvarné 
činnosti 

Procházka Nestrukturovaný program 

26.8. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Společenské hry Nestrukturovaný program 

 

15. -19.8. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

29.8. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

30.8. Nestrukturovaný program Procházka (velmi příjemná) Nestrukturovaný program 

31.8. Nestrukturovaný program Vaření  Nestrukturovaný program 

1.9. Nestrukturovaný program Výtvarné 
činnosti 

Promítání filmu Nestrukturovaný program 

2.9. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný program 

 


