
 
 

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 29. 11. 2016 

 

Listopad 2016
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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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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 

V případě zájmu o práci na chráněném místě, si vyžádejte dotazník u svých 
IPS. Ty jej pak předají pí Paloušové či panu Pechovi. 
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Blázníš?No a! 
Preventivní a destigmatizační projekt zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci. 

Cílem školského projektu Fokus Mladá Boleslav z.s. je působit preventivně na vznik 
duševních onemocnění u dospívajících pomocí interaktivního zážitkového workshopu 
v rámci specifické všeobecné primární prevence a zároveň probudit porozumění k lidem 
s duševním onemocněním. 

Program Blázníš?No a! je založen na otevřeném dialogu studentů s moderátory a „experty ve 
vlastní věci“ – lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou 
péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, 
onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti 
podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.  

Cílová skupina: 15 – 20 letí mladiství, studenti středních škol – třídní kolektivy + třídní 
učitelé. 

Časové rozvrhnutí: Jedná se o celý jeden projektový školský den – 6 hodin.  

Místo realizace: Program je realizován v prostorách škol. 

Metodika programu: Žáci jsou do programu aktivně zapojeni. Při naplňování cílů programu 
využíváme zejména tyto metody: komunitní kruh, diskuze doplněná výkladem (vysvětlením 
pojmů, děti jsou vedeny k popisování vlastních názorů, pocitů, myšlenek), interaktivní hry a 
techniky, skupinová práce na projektu, kde je možno využít například dramatizace, skupinová 
prezentace projektů, působení na žáky prostřednictvím jejich prožitku a setkání s „experty“. 

Realizátorem projektu je Fokus Mladá Boleslav jako nevládní nezisková organizace, která 
vytváří komunitní a sociální služby pomáhající duševně nemocným překonávat jejich 
problémy.  

Chtěli byste se dozvědět více informací či třeba stát se jedním z expertů? Neváhejte 
kontaktovat svého CM nebo přímo Jiřinu Procházkovou.  

 

Koordinátor programu: Jiřina Procházková 
Kontakt: 778 407 853, prochazkova@fokus-mb.cz 
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Z našich středisek: 

TT Karlovy Vary 

JJak zabojovat s podzimními virózami s pomocí přírody 

V zimním období jsme ohroženi řadou onemocnění virového původu, které napadají hlavně dýchací 
systém, ať už horní či dolní cesty dýchací. Často je lidově označujeme jako "chřipka", ale skutečná chřipka to 
často není. Ta je charakterizována prudkým nástupem, vysokou teplotou, zimnicí či výraznými bolestmi svalů. 
 
Řada onemocnění je ale spíše doprovázena neurčitějšími příznaky, jako je únava, ochablost, zvýšená teplota, 
rýma či kašel. I když se jedná o mírnější onemocnění, i takové je třeba vyležet a vyléčit. Ke zmírnění nemoci nám 
může pomoci řada léčivých bylinek, známějších i exotičtějších, aby nedošlo k dalším komplikacím, hlavně k 
bakteriální infekci, která může vést k vážným následkům. Prevence a nepodcenění nachlazení tomu pomůže 
zabránit.  

Česnek 

Jednou z nejznámějších rostlin je česnek setý. Česnek je lidově označovaný jako "přírodní antibiotikum", má 
antibakteriální (a také antiparazitární) účinek. Dále podporuje pocení, pročišťuje dýchací cesty a podporuje 
odkašlávání.Je známý pro své antibiotické, protivirové a protiplísňové účinky. Pomáhá nakopnout imunitní 
systém, snižuje prevděpodobnost onemocnění srdce a mozkové mrtvice. Obsahuje velké množství vitamínů, 

hlavně C a antioxidantů (zhruba 400 různých látek), které hubí bakterie a 
volné radikály v krvi. Užití je všestranné od bolesti ucha po zánět 
průdušek, chřipku a nachlazení, ale také proti plísním a rakovině. 
Nejúčinnější je v čerstvé podobě.  

Ideální je jíst česnek syrový. Pokud ho podrobíme tepelné úpravě, dojde 
ke snížení obsahu účinných složek. Doporučená dávka syrového 
česneku je jeden stroužek denně (přibližně pět gramů). Pro ty, kterým 
konzumace syrového česneku nevyhovuje, či jim vadí charakteristická 
vůně, lze doporučit řadu doplňků stravy. 

Cibule 

Podobně jako v česneku je v cibuli obsažená silná antibiotická látka alicin. Navíc cibule obsahuje řadu minerálů a 
vitamínů (vitamín C, E, B, železo, hořčík,zinek, chróm a kyselinu listovou). Díky sirným sloučeninám dezinfikuje 

sliznice horních dýchacích cest, když ji krájíte. Při pokládání na bolavá 
místa snižuje otoky, mírní bolest a snižuje horečku. Pojídání cibule působí 
příznivě na sliznice střev. 

  

Med 

Další běžně dostupný pomocník. Nejnovější studie dokazuji, že med je 
jedním z nejlepších přírodních antibiotik. Všestranný bojovník, který ničí bakterie! Při nanesení na kůži urychluje 
hojení ran a jizev. Cumlání polévkové lžíce medu zabere na bolesti v krku, kašel, zánět průdušek (pít i potírat 

oblast průdušek), bolesti a poranění dásně a zubů. Přirozeně vyvolává a 
podporuje pocení. 

  

Bylinky na kašel 
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Pokud máme kašel, existuje celá řada bylinek, které podporují vykašlávání a zklidňují dýchací cesty. Patří k nim 
jitrocel, tymián nebo mateřídouška, ale pomoci může i sléz a další.  Jitrocel kopinatý mírní dráždění ke kašli, 
podporuje vykašlávání a uvolňuje hleny. Obsahuje také látky nazývané fenylpropanové kyseliny, které působí 
protizánětlivě. 

 

Tymián mírní nejen kašel, ale také obecně působí protizánětlivě a je to rovněž jedna 
z nejsilněji účinkujících rostlinných antisepticky působících drog, která je účinná 
proti bakteriím, plísním, střevním prvokům a parazitům. Dále tuto bylinku můžeme 
použít pro inhalaci či ji můžeme kloktat. Polokřovitý tymián často nahrazuje příbuznou 
mateřídoušku, s kterou je někdy zaměňován. Nejznámější je mateřídouška úzkolistá. 
Používá se proti kašli a celkově pročišťuje dýchací cesty. 

 

Při suchém, bolestivém a dráždivém kašli je v léčitelství doporučován sléz lesní. Obsahuje slizy, které mají 
uklidňující účinek na sliznici. Působí rovněž protizánětlivě a rozpouští hleny. 

Při bolesti v krku je možné kloktat již zmíněný tymián, ale také například šalvěj lékařskou (Salvia officinalis). Má 
výborné antibakteriální účinky, výplachy odvarem z této drogy můžeme kromě bolestí v krku (hlavně u angíny) 
použít i při zánětu dásní, aftech nebo otocích v dutině ústní. Jako kloktadlo je velmi oblíben i heřmánek 
lékařský pro své protibakteriální a protizánětlivé působení. 

Bylinky na rýmu 

Při rýmě se řada bylinek dá použít pro inhalaci - patří k nim již zmíněný tymián nebo heřmánek lékařský. 
Zmíněné bylinky, hlavně heřmánek, se dá použít i jako inhalační prostředek při zánětu vedlejších dutin. 

Jako zdroj přírodních vitamínů, hlavně vitamínu C, lze doporučit šípkový čaj, který se připravuje z drcených 
plodů šípků. Šípek navíc obsahuje vitaminy ze skupiny B nebo beta karoten, provitamin A. 

A  jak neduhům předcházet? Přiměřeně se oblékat, otužovat se, chodit na procházky do přírody a pokud už nás 
nějaký ten podzimní neduh dostihne, dopřejme tělu zaslouženou siestu. 

Příjemné podzimní dny přeje tereňačka Andrea 

  

SSvépomocná skupina rodičů 

Dne 16. 11. se sejde svépomocná skupina rodičů v kanceláři terénního týmu v Sokolově. 
Začínáme v 16:00 hodin. Těší se vás Míla Bednářová 

V případě dotazů volejte Mílu na tel. čísle 775 562 054 
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TT Sokolov 

V sobotu 29. října jsme zorganizovali pro naše klienty výlet po Sokolově.   

Z vlakového nádraží jsme se vydali se sportovním náčiním a koštětem do výstavní síně 
sokolovského zámečku na výstavu hraček ze soukromé sbírky. Společně jsme zavzpomínali 
na naše dětství a na hračky, s kterými jsme si hráli.  Poté jsme se po cyklostezce vydali na 
Areál zdraví, kde jsme měli po zametení hřiště hrát kopanou, případně tenis. Bylo nádherné 
podzimní počasí. Svítilo sluníčko a bylo velmi příjemně. Nakonec jsme si povídali u stolu o 
našich životech a o našich koníčcích.  Na sportování nedošlo. Autobusem MHD jsme dojeli 
zpět na vlakové nádraží.  

Děkujeme všem, kteří k nám do Sokolova přijeli a aktivně se zúčastnili výletu.  Bylo to velice 
příjemné a obohacující setkání.  

 

Simona a Radomír, TT Sokolov  
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TT Cheb 

Během září a října jsem mohl být jako psychiatr součástí chebského terénního týmu. Děkuji 
všem z týmů z Chebu, Sokolova a Karlových Varů za milé přijetí a laskavou spolupráci. 
Jelikož jsem nyní zaměstnancem Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracuji na lůžkových 
odděleních, tak pro mne bylo velmi obohacující poznat práci lékaře v terénu. Musím říci, že 
jsem byl okouzlen zdejší přírodou a rád se do karlovarského kraje opět podívám. Od listopadu 
do chebského týmu přichází další lékař z PN Bohnice Dr. Peter Marko. 

Zdraví MUDr. Dominik Blažek 

Šicí dílna KV 

Milí čtenáři, 

chtěla bych Vás pozvat na předvánoční trhy, na kterých budeme nabízet zboží z naší šicí 
dílny. 20. listopadu nás můžete přijít podpořit do Chebu na Free Fler market do kulturního 
centra Svoboda od 10:00 do 18:00 hodin. Prodejci zde nabízí jen ručně dělané výrobky. 
Některé výrobky si zde můžete zkusit vytvořit sami v rámci malých dílniček. Ke koupi jsou 
zde šité doplňky, šperky, vonné svíce, přírodní mýdla, drátované a slaměné ozdoby, originální 
oděvy a spousta dalších věcí.  

Atmosféra této akce je vždy moc příjemná. Určitě stojí za to se přijít pozitivně naladit. 

V prosinci se zúčastníme Krušnohorských vánočních trhů na hradě Loket. 

 

Štěpánka 
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STD Karlovy Vary 

I když do Vánoc máme ještě 2 měsíce, vánoční atmosféry jsme se dotkli již v měsíci říjnu při 
výrobě vánočních přání. Dostali jsme zakázku zhotovit 500 vánočních přání pro jednu 
brněnskou firmu do poloviny listopadu a koncem října nám už chybělo pouze několik desítek. 
Naši klienti se úkolu zhostili se ctí a do své práce zapojili svůj um, fantazii a velkou 
trpělivost. Tímto všem děkujeme. Dáša 

 

 

 

VVýlet na Andělskou Horu 
V říjnu jsme se v rámci programu vydali na Andělskou Horu. Cesta byla příjemná a počasí 
nám vyšlo. Mírně foukalo, ale bylo slunečno. Dozvěděli jsme se spoustu informací o tomto 
krásném místě. Cestou zpět jsme se zastavili ještě na karlovarském letišti, které je nové a 
moderní, i když malinké. Žádné letadlo jsme při startu nezastihli, jak jsme se dozvěděli – 
létají jen ve čtvrtek a v neděli. A po zimním čase – který nastal 30.10. létají jen neděle. Tak 
třeba příští rok. � V listopadu se vydáme na Boží Dar. Těšíme se na vaši účast.  
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Eliška 

 
 

 
BBazárek v STD 

V září proběhl v dílně bazárek, který se setkal s pozitivními ohlasy z vaší strany, proto jsme se 

rozhodli tuto akci zopakovat.  

Přijďte se proto v pondělí 28. 11. podívat, co nového nabízíme. Akce probíhá od 8:00 do 

15:00 hodin.  

Pokud máte doma něco, co se vám již nehodí, ale je vám líto to vyhodit, můžete to přinést 

také k nám. V rámci bazárku tyto věci nabídneme ostatním.  

Těšte se především na zimní oblečení. V nabídce momentálně máme i kuchyňské vybavení.  

 
 
 
 

 



 

12 
 

  

 

 

Milí klienti, ppojeďte s námi do Krušných hor, na nejvýše položené město v České republice a 
ve střední Evropě, které leží v nadmořské výšce 1028 metrů n.m., 

pojeďte s námi na Boží Dar. 
 
Obec, v minulosti proslulá těžbou stříbra a cínu, leží na hranicích se Spolkovou republikou 
Německo, v sedle mezi nejvyšší horou Krušných hor Klínovcem (1244 m n. m.) a 
Božídarským Špičákem (1115 m n. m.). V roce 2006 byl obci vrácen status města, původně 
udělený roku 1533. Podle počtu obyvatel je Boží Dar třetím nejmenším městem v Česku. Žije 
zde zhruba 200 obyvatel. 
 
Od roku 1994 v obci každým rokem před Vánoci funguje Ježíškova pošta, kdy jsou zásilky 
České pošty razítkovány speciálním razítkem, jehož motiv se každoročně mění. Otisky všech 
dosud použitých razítek jsou k vidění v expozici vlastivědného muzea, které bylo založeno v 
roce 2000. 
V návaznosti na Ježíškovu poštu byla roku 2007 v okolí obce zřízena Ježíškova cesta, která 
formou pohádkové naučné stezky seznamuje děti s Ježíškem a jeho pomocníky.  
 
 

I když už nejme dětmi, pojďme si společně Ježíškovu cestu užít,  
možná už bude stříbrná pokrývka a my se na chvíli ocitneme v zimní pohádce. 

 

 

Kdy: 21. 11. 2016 v 10:00, sejdeme se v STD a společně pojedeme autem. 

Pamatujte na teplé oblečení a vhodnou obuv, jedeme na hory!  

                                                                                Těší se na Vás Dáša a Štěpánka � 

Vzhledem ke kapacitě auta se nahlaste do 17. 11. 2016  Dagmar Škarpové, 
mobil: 778 528 294, e-mail: skarpova@fokus-mb.cz 

Volnočasový program v prostorech STD nebude probíhat. Děkujeme za pochopení. 
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VVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ V KARLOVÝCH VARECH 

 
Milí klienti, opět se blíží adventní čas a s ním naše vánoční posezení v STD. 

 
KDY: 16. prosince 2016

 
MŮŽETE SE TĚŠIT: 

 Na příjemné prostředí, společně si zazpíváme, popovídáme si, zahrajeme si 
oblíbené hry, zavzpomínáme na vánoční zvyky, budeme mít dobrou náladu.  

Můžete se setkat s lidmi, které běžně nepotkáte. 
 

CO VÁS NEMINE: 
 Tradiční oběd – bramborový salát a řízek, který se bude podávat postupně od 11:00, 

jak budeme péct všemi oblíbené řízky.  
Připravené bude i další malé pohoštění, vše zdarma. 

 
OTEVŘENO JE OD 7:30 

SVOJI ÚČAST NAHLAŠTE PŘEDEM, 
abychom zajistili dostatečné množství jídla a pití pro všechny zúčastněné. 

DO KDY: nejpozději do 7.12.2016 
   KOMU: Dagmar Škarpové 
       JAK: tel: 778 528 294, e-mail: skarpova@fokus-mb.cz, 

      zapsáním na Vánoční listinu, která visí na nástěnce v STD 

TĚŠÍME SE NA VÁS. TÝM STD. 
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Milí klienti, jelikož nás do konce roku čeká v dílně hodně práce, rozhodli jsme se, že vařit 
budeme v měsících listopadu a prosinci jen v pondělí. Středy vynecháme. V případě zájmu 

z vaší strany, budou po novém roce obnoveny. Děkujeme za pochopení. 

 

Co budeme vařit v listopadu a prosinci?  

VVaření listopad + prosinec 

PO 7. 11. – rajská omáčka s kynutým knedlíkem  

PO 14. 11. – smažený lilek, brambory, tatarka a salátek 

ÚT 22. 11. – čočka nakyselo, párek, volské oko, okurka, chléb 

PO 28. 11. – Pangasius se šunkou na žampionech, brambory  

PO 5. 12. – buchtičky s krémem  

PO 12. 12. – španělský ptáček s rýží 

PO 19. 12. – zapečené těstoviny  

DOBROU CHUŤ � 

: 
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Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Šťastný člověk je vždycky dobrý. Dobrý člověk není vždy šťastný 

� Kolik úsměvů rozdáte, tolik jich dostanete  

� Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme ji vnímat a akceptovat její stopy 

 

Lajfík a Drak 

Do jeskyně přišla princezna Věrka. Postavila se do průrvy. Drak si jí prohlížel. To se však 
nelíbí Lajfíkovi. 

Ten si zase začal prohlížet Draka. Odhadoval svoje možnosti. Drak je silný. Ale on zase 
ovládá tygří pohyby. 

Došlo k nejhoršímu. Kluk byl Drakem napaden. Musel použít své Tygří umění. Byl jako 
kočka. Donutil Draka, aby se sehnul a svojí levačkou mu dal přímo do citlivého čumáku. Pak 
Lajfík vytáhl svůj elektronický meč. Nastal boj, který náš klučina nečekal. Aplikace 
elektronického meče pracuje spolehlivě. Odvaha vede ruku Lajfíka a ten bodne. Drak se 
hroutí do propasti. Lajf vítězí. 

Ten vyvádí z jeskyně zajaté a nemocné lidi. Hlavně kamarádského Matěje, který mu kdysi 
pomohl radou proti Drakovi. 

Lajfík je šťastný. 

Ze sluje vystupuje princezna Věrka. Lajfík jí žádá o ruku a ona přijímá.        

Konec    

Josef Srpek 
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Výlety a jiné akce 

Výlet po Mariánských Lázních 

Kdy? Kde? 

26. 11. - sobota, v 9:00 sraz na Mariánskolázeňském nádraží 

Odjezdy vlaků: 

Z Chebu: 8:34 odjezd vlak, pro Chebské sraz pod hodinami před vchodem v 8:15 

Ze Sokolova: 7:54 odjezd vlak, do Chebu dorazí v 8:25, se Sokolovskými se sejdeme rovnou na 
nástupišti před vlakem, zjistěte si raději dopředu, z kterého nástupiště pojede vlak do Mariánských 
Lázní 

Z Karlových Varů: 7:30 odjezd vlak, do Chebu dorazí v 8:25, pro Varské platí totéž co pro Sokolovské 

Co se bude dít? 

Půjdeme procházkou od nádraží přes kolonádu na Krakonoš, kde si zajdeme do Solné jeskyně, nebo 
komu se nebude chtít do jeskyně, na kávu do zdejší restaurace, a pak procházkou zpět.  

Co s sebou? 

100,- Kč na vstup do Solné jeskyně + kolem 100,-Kč na drobné občerstvení, svačina, pohodlný oděv 

Předpokládaný návrat k nádraží bude asi kolem 15. hodiny.  

Na výlet s Vámi se bude těšit Markéta Benešová-778407858, a Blanka Horníková-778 407 856 

O potvrzení účasti se prosím ozvěte do čtvrtka - 24. 11., ať máme přehled, kolik nás bude ;-) 

 

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 24. listopadu od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 22. 11. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast 
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Kulturní PelMel (připravuje pro vás Radek Voznica) 

Sokolov : 
www.mdksokolov.cz , www.sokolov.cz , www.mksokolov.cz  
Úterý 8.11. 10,00 kino Alfa - Instalatér z Tuchlovic, 60 Kč 

Středa 9.11. 18,00 knihovna zámeček - Cestou necestou Patagonií, 40 Kč 

Čtvrtek 10.11. 17,00 zámeček Zimní zahrada - Č. Paclt – dobrodruh, Zdarma 

Čtvrtek 10.11. 18,00 MDK Velký sál -Módní show Glamour a Baník Sokolov, 100 Kč 

Středa 16.11. 18,00 knihovna zámeček – Karma v datu, 40 Kč 

Středa 16.11. 19,00 MDK Klub - Ztracené iluze, 90 Kč 

Čtvrtek 17.11. 18,00 kino Alfa – POSWYM , rock Ostrov, Zdarma 

Neděle 27.11. 18,00 Klášter – I. Adventní koncert – Wabi Daněk, 180 Kč 

Středa 30.11. 18,00 knihovna zámeček - Kaleidoskop J. Rejžka, Zdarma 

Pondělí 5.12. 16,30 zámeček - Sokolovský Advent, Mikulášská nadílka, Zdarma 

Loket : 
www.loket.cz ,  
Úterý 8.11. 17,00 - Vernisáž fotografa J. Stacha, Zdarma 

Sobota 12.11. 20,00 Hrad – koncert Lenka Dusilová 

Pátek 2.12. 19,00 Hrad – koncert Vojta Kiďák Tomáško 

Královské Poříčí : 
www.statek-bernard.cz  
Pátek 11.11. 15,00 – 18,00 - příjezd Svatého Martina, Zdarma 

Cheb : 
www.cheb.cz , www.divadlocheb.cz ,  
Pátek 11.11. 19,00 Galérie G4 – Cirkus Cermaque – Projekce "Skok do vody", 50 Kč 

Sobota 19.11. Divadlo – Noc divadel 

Pondělí 21.11. 18,15 knihovna – Klub jógy smíchu, Mgr. Paleček, Zdarma 

Sobota 26.11. 10 – 17 muzeum – Advent v muzeu 

Karlovy Vary : 
www.karlovyvary.cz , www.zivykraj.cz ,  
Úterý 15.11. 19,30 Galérie - koncert Tara Fuki, 170 Kč 

Pátek 18.11 20,30 Imperiál - koncert Jiří Stivín, 100 Kč 

Sobota 19.11. 20,30 divadlo - Všechny cesty vedou do KMD – Noc divadel, 50 Kč 
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PProgram v STD listopad 

 

7. – 11.11. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

7. 11. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

8. 11. Nestrukturovaný program Trénink 
metakogn. fcí 

Výzdoba STD Nestrukturovaný program 

9. 11. Nestrukturovaný program Šití broží Procházka  Nestrukturovaný program 

10. 11. Nestrukturovaný program Plstěné panenky  Promítání filmu Nestrukturovaný program 

11. 11. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Šití broží Nestrukturovaný program 

 

14. -18.11. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

14. 11. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

15. 11. Nestrukturovaný program Plstěné panenky Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný program 

16. 11. Nestrukturovaný program Youtube klub Výtvarné 
činnosti 

Nestrukturovaný program 

17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO 

18. 11. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Šití broží Nestrukturovaný program 

 

 

 

 

31. 10. – 4. 
11. 

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

31. 10. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

1. 11. Nestrukturovaný program Vánoční přání  Nestrukturovaný program 

2. 11.  Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

3. 10. Nestrukturovaný program Vánoční přání  Karaoke  Nestrukturovaný program 

4. 11. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Společenské hry Nestrukturovaný program 
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21. – 25.11. 8:00 – 10:00  10:00 - 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

21. 11. Nestrukturovaný program Výlet Nestrukturovaný program 

22. 11. Nestrukturovaný program Vaření  Těsta na cukroví Nestrukturovaný program 

23. 11. Nestrukturovaný program Pečení vánočního cukroví Nestrukturovaný program 

24. 11. Nestrukturovaný program Společenské hry Šité brože Nestrukturovaný program 

25. 11. Nestrukturovaný program Úklid spol.prostor 
+ pečení 

Šité brože Nestrukturovaný program 

 

28. 11. – 2. 
12. 

8:00 – 10:00 10: 00 – 12: 00                    12:00  
14:00             

14:00 – 15:30 

28. 11. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

29. 11. Nestrukturovaný program Pečení vánočního cukroví Nestrukturovaný program 

30. 11. Nestrukturovaný program Pečení vánočního cukroví Nestrukturovaný program 

1. 12. Nestrukturovaný program Výtvarné činnosti Karaoke  Nestrukturovaný program 

2. 12.  Nestrukturovaný program Úklid spol. 
prostor+ pečení 

Společenské hry Nestrukturovaný program 

 

 

 

 


