
 
 

Měsíční zpravodaj 

Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 
 

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 

 

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 31. 10. 2016 

 

Říjen2016
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Aktuální dění  

NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE V SOKOLOVĚ A CHEBU 

Máte všeho až nad hlavu a nevíte, jak dál? 

Něco vás trápí a cítíte, že byste potřebovali pomoci? 

Pojďme společně hledat, jak to udělat, aby vám i vašim blízkým bylo zase lépe. 

Nabízíme rodinnou terapii pro vás samotné nebo společně s vašimi blízkými (nebo společně s 
lidmi, kterých se tíživá situace také týká). 

Mgr. et. Mgr Kateřina Tauschková a Jaroslav Hodboď, kteří se specializují na rodinnou 
a párovou psychoterapii Vám nabízejí pomoc při řešení následujících potíží:  

� Psychoterapeutická pomoc rodinám, které procházejí krizí. 

� Práce na zlepšení partnerského vztahu. 

� Zlepšování komunikace v páru i celé rodině. 

� Pomoc s obtížemi spojenými s dětstvím a dospíváním  

o úzkostné a depresivní stavy 

o problémy se školním kolektivem - pocity osamělosti, šikana 

o zvládání hyperaktivity (ADHD), noční pomočování (enuréza) 

o potíže v komunikaci s vrstevníky 

o depresivní stavy a myšlenky na sebevraždu, sebepoškozování 

� Pomoc rodičům s výchovnými problémy dětí  

o poradenství pro rodiče a jiné členy rodiny 

o přímá práce s dětmi školního a dospívajícího věku 

� Psychoterapie dětí, dospívajících i dospělých s duševní poruchou. 

� Pomoc rodičům při zvládání partnerské krize. 

� Pomoc rodině v rozvodové situaci. 

 

Pro bližší informace a objednání: 

608 961 361 (Jaroslav Hodboď) nebo hodbod@fokus-mb.cz 
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Zkvalitňování služeb 

V rámci zkvalitňování našich služeb, jsme se rozhodli zapojit do naší práce také okolí našich 
klientů, tedy rodinné příslušníky a další blízké osoby, které jsou pro ně důležité. Jedná se 
tedy o rozšíření možností poskytnuté péče ke klientům, jelikož v jiných zemích je již 
prokázáno, že péče, která není zaměřená pouze na klienta samotného, ale také na jeho okolí, 
výrazně napomáhá jejich úzdravě. 
Bližší informace k nabídce služeb najdete v příloze tohoto čísla zpravodaje nebo se ptejte 
svých case managerů.  

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Chráněná dílna FILIPA KV, s.r.o., se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad 
zabývající se výrobou, balením, montáží a logistikou 

hledá do nového provozu zaměstnance OZP na pozici  OPERÁTOR/-KA VÝROBY 

!!! práce pro OZP !!! 

Obor činnosti: Výroba pro automobilový průmysl a další průmyslové aplikace 

Místo výkonu práce:   Chodov 

Náplň práce: drobné montáže a kontrola 

Požadavky na vzdělání:  středoškolské s výučním listem výhodou  základní 

Pracovní podmínky: sociální zázemí k dispozici 

Požadujeme: manuální zručnost, dobrý zrak, preciznost odvedené práce, spolehlivost 

Směnnost:  ano, 2 směnný provoz, OZP dle dohody a možnosti omezení 

Mzdové podmínky: nástupní plat 13000,- Kč (po zapracování až 16000,- Kč) 

Další výhody: 5 týdnů dovolené  příplatek za odpolední směnu stabilní a dlouhodobá práce 

Nástup: ZÁŘÍ 2016 

Druh úvazku: Plný / částečný úvazek (OZP dle dohody a možnosti omezení), typ smlouvy – 
hlavní pracovní poměr, dále možnost dle dohody 

Kontaktní osoba: Marek Pech, tel. 604 394 481 e-mail: m_pech@me.com 
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Z našich středisek: 

TT Karlovy Vary 

Blýská se na lepší časy. 

Zdá se, že psychiatrická reforma se pomalu, ale jistě rozjíždí a konečně se něco děje. 

Na několika místech ČR se již zrodila v rámci psychiatrické reformy Centra duševního zdraví 
(CDZ), která by měla zajišťovat komplexní zdravotně-sociální služby lidem s duševním 
onemocněním. Změny vidíme i v okolí našeho působení. Například v Psychiatrické nemocnici 
v Dobřanech vzniklo oddělení č. 23 (doléčovací oddělení), které je určeno primárně pro 
nemocné trpící poruchou z okruhu schizofrenních psychóz, a kde se lidé podporují ve zlepšení 
sebepéče, tělesnou aktivizaci, učí se plánovat a vytvářet si osobní denní program. Je zda 
nabízena podpůrná psychoterapie, individuální psychoedukace a psychosociální rehabilitace 
formou ergoterapie, arteterapie, práce v zahradě či dílnách. Významnou součástí péče o 
pacienty je řešení sociálních záležitostí. 

 V rámci našeho vzdělávání jezdíváme na stáže, kde se dozvídáme o dalších službách 
poskytovaných duševně nemocným. Jedno z takových pracovišť, které jsme naposledy 
navštívily, bylo v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Tam funguje pod primariátem MUDr. 
Petra Příhody Centrum psychosociálních služeb. Zde pracují terapeuti/sociální pracovníci, 
kteří podporují klienta k návratu do běžného, přirozeného prostředí a pomáhají mu 
v osamostatnění se. Zaměřují se na oblast práce a bydlení.  K oblasti podpory práce využívají 
terapeutické pracoviště Čajovna 13. komnata – kde se člověk učí pracovním dovednostem na 
hranici nízkoprahu, a Miniprádelnu, kde může v rámci terapie pracovat člověk jak 
hospitalizovaný, tak i ambulantně léčený. Jedná se o program pracovního tréninku.  
V oblasti bydlení nabízejí poradnu, přípravný program na chráněné bydlení, program 
Tréninkové byty a Tréninková kuchyňka. Program Tréninkové byty probíhá za jiného režimu 
než v běžné hospitalizaci na oddělení. Jedná se o intenzivnější a reálnější přípravu klientů 
k osamostatnění se. O předávání zodpovědnosti zpět klientovi, umožňování větší 
samostatnosti, podílení se na rozhodování, plánování si svých přání a cílů. Dalším 
aktivizačním programem je Peer klub. Jedná se o volnočasový klub, který se nachází 
v prostorách divadla Za plotem v areálu nemocnice. Zde se setkávají pacienti navzájem, tráví 
společně svůj volný čas, pořádají se zde přednášky a besedy s odborníky, k dispozici je i 
počítač. Prostory se dají využít k setkávání se s peer konzultanty (pracovník s vlastní 
zkušeností s duševním onemocněním). 

Ledy se lámou a my doufáme, že i zde v našem kraji se rozšíří naše možnosti třeba v oblasti 
bydlení, ale i v dalších oblastech psychosociální péče. 

O tyto novinky se s vámi za terénní tým KV ráda podělila Diana � 
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TT Sokolov 

Podzimní projížďka parníkem po Vltavě v Praze 

Každoroční setkání klientů a pracovníků Fokusů z celé republiky se letos konalo v úterý 20. 
září od 16 do 18 hodin v Praze na Vltavě. 

Z Karlových Varů se vyjelo objednaným autobusem. Ten jsme měli celý jen pro nás, pro 
Fokus. Jelo nás 23 - 19 klientů a 3 pracovnice. Cesta byla příjemná, nezaskočila nás žádná 
překážka. Za necelé dvě hodiny jsme dorazili na místo. V Praze se připojili ještě další 3 
pracovníci Fokusu, kteří tam byli služebně. 
Vyplouvalo se tradičně od Čechova mostu přes zdymadlo směrem do Holešovic. 
Byl připraven teplý raut. Bohužel ještě před zahájením plavby nám bylo oznámeno, že s tolika 
lidmi se nepočítalo, proto jídlo pro všechny nevystačí. A tak to také dopadlo. Kremrole 
zmizely ještě před vyplutím. Přálo nám velice počasí. Mohutně jsme máváním zdravili okolo 
jedoucí lodě a občany na březích a na mostech. Na parníku jsme se setkali i s našimi milými 
kolegy z Boleslavi. Tímto je moc zdravíme! Po otáčce jsme opět vpluli zpět do zdymadla a 
pak pokračovali plnou parou vpřed až za Karlův most. Následoval elegantní obrat a návrat k 
Čechovu mostu, kde projížďka v pořádku skončila. 
Osobně se mi plavba velice líbila. Nakonec jsem se 
sice dostal jen ke kyselým cibulkám, ale to jen 
podtrhlo zdařilou akci v naší krásné Praze s 
Fokusem. 
Kdo jste ještě nikdy nejeli, tak Vám to vřele 
doporučuju. 
Já pojedu každý rok! Dá-li Fokus a Pán Bůh.  
Jo a abych nezapomněl, vezměte si s sebou větrovku nebo podzimní bundu. Na horní palubě 
fouká od řeky. 

 

Celá naše sestava     Částečná sestava  

Radek 
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Šicí dílna KV 

Milí čtenáři, 
v měsíci září jsme prodávali výrobky na Hornické pouti v Sokolově. Opět jsme za naši práci 
sklízeli chválu. V říjnu nás žádné trhy nečekají. Šijeme ale stále seč nám síly stačí. Blíží se 
nám Vánoce a to je vždy práce dost. Výrobky od nás se prodávají v chebském obchodě 
Medlenka a jdou na dračku. Přijímáme objednávky na vánoční zakázky. Pokud by si někdo 
z Vás chtěl objednat šitý výrobek na zakázku, neváhejte kontaktovat Štěpánku Šimkovou. 
Kontakty naleznete v příloze.  
Kdo by se chtěl s námi setkat na prodejní akci, bude mít příležitost v neděli 20.listopadu v KC 
Svoboda v Chebu, kde se koná Free fler Market. Těšíme se na vás.  
 
 
 

STD Karlovy Vary 

Rozhledna Cibulka  

26. září jsme se 
v rámci 
volnočasového 
programu vydali do 
Oloví na rozhlednu Cibulka. V 10:00 hodin jsme se sešli u STD. 
Nakoupili jsme ještě pár nezbytností, jako jsou papírové tácky, 
špekáčky a chleba. 
Autem jsme se 
přemístili blíže 
k našemu vysněnému 
cíli. Cedule hlásala 30 min chůze k rozhledně. Trošičku jsme to 
přetáhli, šli jsme minut 60. Nutno uznat, že jsme se po cestě dost 
flákali. Lázeňské tempo a zastávka na každých snad 10 ti metrech. 
Ale co, nebylo kam spěchat a v přírodě je tááák krásně. I počasí 
nám vyšlo super. Asi v polovině trasy jsme mohli obdivovat kapli 
svaté trojice. Okolí kaple bylo upraveno, uklizeno, plápolali 
zapálené svíce a vše zdobily květiny, které lidé nanosili. Bylo tam 
zkrátka příjemně. Po hodině jsme zdárně došli do cíle. Rozhledna 
nabízí krásný výhled na okolí. Ale ty schody… uff. Vyšplhali jsme nakonec všichni, každý do 
patra, které zvládl. Před rozhlednou jsme rozdělali oheň a opekli si oběd. Už nám celkem 
vyhládlo a tak jsme vše snědli opravdu s chutí. Pomalu jsme se vydali zpět. Kdo s námi nebyl, 
přišel o fajn výlet. Ale nezoufejte, podobné výpravy nás v rámci programu čekají pravidelně 
vždy jednou za měsíc. Příště směr Andělská Hora.  
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Těším se! Eliška 

 

Výlet na Andělskou Horu v rámci programu STD 

Historické městečko Andělská Hora bylo 
založeno ve druhé polovině 15. století pány 
z Plavna pod stejnojmenným gotickým 
hradem ze 14. století. Později patřila 
Andělská Hora k panství nedalekého zámku 
Kysibl (Stružná). 

Hlavní turistickým lákadlem obce jsou 
rozsáhlé romantickézříceniny gotického 

hraduze 14.století, rozkládající se na 
mohutném skalním ostrohu. Na náměstí pod 
hradem se nachází gotický farní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený v letech 1487 – 
1490.  

Výlet proběhne – v pondělí 17. 10. od 10 ti hodin 

Sejdeme se v STD a poté společně vyrazíme autem 

Po skončení vás opět autem přivezeme k STD 

Volnočasový program v prostorách dílny tento den neprobíhá. Děkujeme za pochopení 
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Co budeme vařit v říjnu?  

Vaření říjen 

PO 3. 10. – zelňačka, pudinkové řezy se zakysanou smetanou 

ST 5. 10. – těstovinový salát 

PO 10. 10. – brokolicová polévka, štrůdl 

ST 12. 10. – vepřový guláš s knedlíkem  

Út 18. 10. – čočková polévka, bublanina s meruňkami  

ST 19. 10. – rozlítaný španělský ptáček s rýží 

PO 24. 10. – rajská polévka, hraběnčiny řezy s jablky 

ST 26. 10. – smažený sýr s bramborem (za odměnu) 

PO 31. 10. – kuřecí vývar, Pavlův perník  

ST 2. 11. – holandský řízek, bramborová kaše a salát 

DOBROU CHUŤ �� 

: 
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Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Člověk umírá tolikrát, kolikrát  

� ztratil přítele  

� Člověk bez naděje je jako loď bez kotvy  

� Kde je málo úsměvů, tam je málo úspěchů 

� Jsou dva druhy lidí, ti kteří pracují a ti kteří těží. Snažte se být v té první skupině 

 

Lajfík a Diamantová 
hora 

Lesní cesta byla dobře 
schůdná. Náš hrdina si po 
ní vykračoval a 
poskakoval. Při tom si 
zpíval písničky a pískal. 
Věděl, že Diamantová 
hora má tajemství. Nikdo 
na něj nepřišel. 

Lajfík stojí před horou. 
Před ním jsou do skály 
zapuštěné dveře. Buší mu 
srdce. Co je asi za nimi? 
Nyní je na něm to prozkoumat. Dveře se s rachotem otevřeli a za nimi někdo stál. Zbrojnoš. 

„Kdo jste?“, otázal se nebojácně Lajfík. „Hlídač“, zněla odpověď. „ Můžu dál?“, na to Lajfík. 
„ANO“, zněla překvapivá odpověď. „Jste Lajfík, že? Už na vás čekáme. Naše drahá víla 
Amálka nás poprosila, abychom vám ukázali tajemství této hory.“ 

Lajfík tedy šel. S hlídačem prošli bludištěm chodeb. Pak vešli do malé místnosti. Kluk Lajfík 
vykulil oči. Uprostřed síňky byl na podstavci obrovský DIAMANT. Byl černý a leskl se ve 
světle pochodní. 

„To je odměna, která připadne tomu, kdo najde ztracené dítě paní zámku. Můžeš to být ty, 
když se ti to povede“,řekl hlídač a vyvedl Lajfíka z Diamantové hory. 
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 Pokračování příště 

Napsal: Josef Srpek   

Výlety a jiné akce 

Setkávání s farářem 

Vážení a milí, 
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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 20. října od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 18. 10. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast. 

Kulturní PelMel(připravuje pro vás Radek Voznica) 

Sokolov : 

Pátek 7.10. 18,00 knihovna, zámeček – Týden knihoven, divadlo Od Madlenky k Madle, zdarma 

Sobota 8. 10. 21,00 Alfa club – Oldies Disco 

Pondělí 10. 10. 17,00 knihovna, zámeček – Můj život na cestách, zdarma 

Středa 12.10. 19,00 MDK divadlo – JazzFest 2016, Laco Deczi, New York 

Úterá 18.10. 18,00 knihovna zámeček – Diagnóza rakovina : A co dál ?, zdarma 

Středa 19.10. 19,00 MDK divadlo – koncert Honza Nedvěd, 270 Kč 

Sobota 22.10. 21,00 Alfa club – 33Kraslice, české rockové hity 

Pátek 28.10. 15,00 Staré náměstí – hrajeme ve státní svátek, DRC Ostrov, zdarma 

Karlovy Vary : 

Úterý 1. 11. 19,00 Thermal – koncert Richard Muller 

Čtvrtek 6.10. – sobota 8. 10. Thermal – Festival TOURFILM 2016, zdarma 

Cheb : 

Pátek 28. 10. 19,00 divadlo – B. Smetana : Má vlast, zdarma 

 

 

VÝLET S FOKUSEM 

Pojďte s námi do Sokolova na výlet. 

V sobotu 29. října 2016 půjdeme do muzea a sportovat 
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Příjezd od Chebu :  vlak  M. Lázně 7,47 – Cheb 8,27 – Sokolov 8,51 

Příjezd od KV : vlak  K. Vary 8,42 – Chodov – 8,52 – Sokolov 9,02 

 

Po příjezdu vlaků se vydáme pěšky na aktuální výstavu , po ní budeme pokračovat 
v podzimní vycházce na Areál zdraví, kde budeme sportovat.  
Čekají nás společně tenis, fotbálek, basketbal a odpočívat. 
V areálu je možnost občerstvení. Vítězové dostanou medajli. 
Zpět pojedeme autobusem MHD přímo  k nádraží. 

 

Vezměte si sebou : 
- pohodlné sportovní oblečení a obuv 
- lehkou svačinkou, pití možno zakoupit po cestě v Penny 
- potvrzení o ID, průkaz TP, ZTP na slevy v muzeu a v MHD 
- kapesné na vstupy 50 Kč 
- na jízdné v busu MHD 14 Kč v drobných, platí se přímo u řidiče 
- klidně své přátelé nebo sourozence či partnery, aby nás bylo co nejvíce 

 

Odjezd do Chebu : Sokolov 13,03 – Cheb 13,29 hodin, 
Přípoj do M. Lázní : vlak Cheb 14,14 – M. Lázně 14,45 hodin          

Odjezd do K. Varů :  vláček Sokolov 12,51 – Chodov 13,02 – K. Vary 13,13  

Bližší informace o všem Vám podají Simča Horvátová nebo Radomír Voznica. 

 

Svojí účast potvrďte, prosím, do středy 26. října  své CM nebo do Sokolova. 

 

Tak trénujte postupně, ať zvítězíte ! Těší se na Vás tentokrát Simča a Ráďa 

 

Program v STD říjen 
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10. – 14.10. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

10. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

11. 10. Nestrukturovaný program Šití broží Výtvarné 

činnosti 

Nestrukturovaný program 

12. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

13. 10. Nestrukturovaný program Výtvarné 

činnosti 

Trénink 

kognitivních fcí 

Nestrukturovaný program 

14. 10. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 

+ pečení 

Práce na 

záhoně 

Nestrukturovaný program 

 

17. -21.10. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

17. 10. Nestrukturovaný program Výlet - Andělská hora Nestrukturovaný program 

18. 10. Nestrukturovaný program Vaření (místo pondělka) Nestrukturovaný program 

19. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

20. 10. Nestrukturovaný program Karaoke Vyřezávání 

z překližky 

Nestrukturovaný program 

21. 10. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 

+ pečení 

Šití broží Nestrukturovaný program 

 

 

 

24. – 28.10. 8:00 – 10:00   12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

3. – 7. 10. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

3. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

4. 10. Nestrukturovaný 

program  

Suché plstění  Společenské hry Nestrukturovaný program 

5. 10.  Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

6. 10. Nestrukturovaný program Výtvarné činnosti Šití broží Nestrukturovaný program 

7. 10. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 

+ pečení 

Společenské hry Nestrukturovaný program 
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24. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

25. 10. Nestrukturovaný program Výtvarné 

činnosti 

Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný program 

26. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

27. 10. Nestrukturovaný program Šití broží Společenské hry Nestrukturovaný program 

28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO 

 

 

 

 


