
 
 

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 

 

 

Končí rok 2016 

Děkujeme všem příznivcům našich služeb za společně strávený rok 2016. Těšíme se na vás i 
v tom dalším. Všem přejeme příjemné prožití svátků, veselé Vánoce a šťastný Nový rok.  

Vaši Fokusáci �   

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 2. 1. 2017 

Prosinec 2016
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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  

Jak jsem se z dobrovolnice stala Peer konzultantkou - rodičem. 
Můj syn, Jiří Štefl, pracuje jako peer konzultant ve městech Kolín a Nymburk. Pan ředitel Jaroslav 
Hodboď ho pozval, aby provedl přednášku, spolu, se dvěma kolegy, v Karlových Varech. Cílem bylo 
získat další zájemce o práci peer konzultanta z tohoto města.  

Pocházím z Karlových Varů, proto jsem uvítala možnost vidět svého syna při práci. Se zaujetím jsem 
sledovala jeho vyprávění, největším překvapením pro mě bylo, jak otevřeně hovořil o svém životním 
příběhu. Své nadšení jsem sdělila jak svému synovi, tak panu řediteli. Na základě rozhovoru pana 
ředitele napadlo, že bychom mohli začít intenzivněji spolupracovat s rodiči klientů Fokusu. Pan ředitel, 
prostřednictvím svých spolupracovníků, oslovil rodiče ke spolupráci. 

 Vzhledem k tomu, že se můj syn stal úspěšným zaměstnancem Fokusu, a i díky mé podpoře, úspěšně 
zvládá své onemocnění, byla jsem 
oslovena, zda bych nevedla svépomocnou 
skupinu rodičů v západočeských 
pobočkách Fokusu. První schůzka 
proběhla v srpnu a účastnila se jí necelá 
desítka rodičů. Vyzvala jsem rodiče, aby se 
představili, a popsala svůj příběh. Díky 
tomu se mi podařilo prolomit počáteční 
ostych a získat zájem účastníků.  

Další schůzka probíhala za dva týdny a 
dostavili se na ni všichni rodiče z úvodní 
schůzky. To mne povzbudilo a dodalo 
odvahy zeptat se rodičů, jak by chtěli trávit 
společný čas. Jde o to, si nejen popsat své problémy a hledat možná řešení, ale také se odreagovat. Jak 
jistě víte, pokud jste rodič, nad problémy svých dětí přemýšlíte prakticky trvale. 

Společnými návrhy jsme dospěli k několika alternativám jak trávit volný čas. První výlet se uskutečnil 
do města Loket. Jedna z matek se na základě uvolněné atmosféry rozhovořila o svém synovi a jeho 
onemocnění, které propuklo v Americe. Ostatní rodiče vyprávění zaujalo a vyslovili přání, aby na příští 
schůzce promluvila o tom, jak je těžké psychickou nemoc zvládat v cizí zemi. Součástí vyprávění byla i 
fotodokumentace a vyprávění o zemi jako takové. Setkání sklidilo obrovský úspěch. 

Na další schůzku jsme si pozvali hosta. Šlo o MUdr. Jana Stuchlíka, který rodičům představil nový 
projekt z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy. Projekt je zaměřen na rodinné 
příslušníky, opatrovníky a přátele lidí s psychickým onemocněním. Snahou je upevnit rodinné vazby. 
Fungující rodina je totiž výrazným pomocníkem při uzdravování. Členové svépomocné skupiny se 
zájmem naslouchali, kladli otázky, později se rozvinula diskuse.  
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Na žádost rodičů se další vzájemné setkání uskutečnilo v Chebu. Opět jsem diskutovala s rodiči o jejich 
problémech, zajímalo mne, zda došlo k nějakému vývoji od posledního setkání. Potom jsme se rozhodli 
prohlédnout si město Cheb a občerstvit se v mléčném baru. Setkání se setkalo s pozitivní odezvou, sami 
rodiče vyvinuli zájem se brzy znovu setkat. Jeden z rodičů proto navrhl, že bychom mohli uspořádat 
další setkání v Kraslicích v keramické dílně Domu mládeže. Návrh se setkal s nadšením a za tři týdny 
jsme již vyráběli výrobky v keramické dílně. Každý z rodičů tak získal hezkou vzpomínku. 

Zatím poslední schůzka se uskutečnila v listopadu v Sokolově. Účast byla prozatím rekordní, přišlo 
téměř dvacet osob. Rodičům jsem představila projekt RACT. Vysvětlila jsem jim, že jejich zapojení je 
důležité a napomůže uzdravování jejich dítěte. 

Díky úspěšnosti společných setkání mi byla nabídnuta možnost pracovní spolupráce s Fokusem. Od 
října pracuji v organizaci jako peer konzultant – rodič. Hlavní náplní mé práce není jen vést 
svépomocnou skupinu, ale 
také podněcovat v rodičích 
zájem o zapojení např. do 
projektu RACT. Vzhledem 
k tomu, že se nám velmi 
osvědčilo, při setkávání 
s rodiči, zahrnout do schůzky 
nejen čas osvětový ale i 
relaxační, přemýšlím, jaké 
aktivity by mohli skupinu 
zaujmout. Doposud jsme se 
shodli, že by bylo možné 
v příštím roce uspořádat 
např.: výlet do Prahy, venku 
strávené odpoledne 
s grilováním, návštěvu divadla 
apod. Zvažujeme také cvičení 
jógy či muzikoterapii.    

 Příští schůzka se koná 7.12 2016 v Karlových Varech v chráněných dílnách Fokusu od 15:30. Rodiče ze 
svépomocné skupiny budou vyrábět vánoční přáníčka. Hostem bude muzikoterapeutka se svým 
synem, společně si zazpíváme a zahrajeme koledy. Jménem rodičů i svým děkuji všem pracovníkům 
Fokusu za podporu, vstřícnost a ochotu při vzájemné spolupráci. 

Práce mě velmi zaujala a doufám, že má pomoc a zkušenosti pomohou rodičům překonávat těžkou 
životní roli rodiče dítěte s duševním onemocněním. Důležité je bojovat a nevzdávat se naděje. 
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Miloslava Bednářová – peer konzultant  

TT Sokolov 

 

 

�� SRDEČNĚ BYCHOM VÁS CHTĚLI POZVAT NA VÁNOČNÍ DROP-IN, 
KTERÝ PROBĚHNE V PROSTORÁCH NAŠÍ KANCELÁŘE DNE 20. 12. 2016 A TO 

V ČASE 9:00 – 12:00 � 
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�� PŘIJĎTE SE S NÁMI NALADIT DO 
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY � 

 

STD Karlovy Vary 

Výlet na Boží Dar 

V listopadu jsme v rámci programu sociálně 
terapeutické dílny vyrazili na Boží Dar. Počasí 
nám přálo. Přivítala nás modrá obloha, 

sluníčko svítilo, a protože sníh nebyl, dýchlo na nás spíše jaro než podzim. Měli jsme krásný 
výhled po celém okolí, na Špičák, na rozhlednu na Klínovci. Zvládli jsme Ježíškovu cestu 
malý okruh 5,6 km i Božídarské rašeliniště. Cestou jsme se zastavovali u upoutávek na 
božídarskou faunu a floru. S chutí jsme se vyfotili u dřevěných postaviček, které obveselují 
návštěvníky. Věřím, že až si vyjedeme příště, budeme se koulovat a stavět sněhuláka. Další 
výlet uspořádáme v roce 2017. Přemýšlejte o tom, kam pojedeme, těšíme se na Vaše návrhy.             
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Dáša 

 

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. 
 



 

9 
 

  

 

 

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 

� Rozdávej radost, lidí ti pomohou. Život je krásný 
� Život je čekání na to, kdy se sny změní na skutečnost 

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

 

Pohádka od Honzy Mišingera  

D L O U H Ý,  Š I R O K Ý  A  Š I K M O O K Ý 

     Bylo-nebylo: Ale spíš nebylo, protože takhle blbou pohádku jsem ještě neviděl. Nicméně jak 
vyprávěly báby kořenářka, bylinářka a potratářka, tak v jednom otřískaném zámku panoval král 
Šizofréňa I., a to celkem bez problémů, protože vždycky dokázal ze všeho vybruslit jako krasobruslař, 
který si spletl čas tréninku, vjel na led přímo mezi hokejisty a velmi se divil, že si narazil žebra o 
brankovou konstrukci. Tak například když královi v rozhovoru pro Rádio Pinda rozhlasový reportér 
Šprcman položil otázku - má váš zámek také oprýskanou omítku? - král odpověděl: „Ne.” „A jak to 
děláte?” tázal se reportér. „Lžu,” odpověděl král bez váhání. Také s placením daní si těžkou hlavu 
nedělal a jako důvod uváděl, že on - král Šizofréňa I. v životě nepracoval, tak nemá z čeho ty daně platit. 
Následně si poradil i s exekutorem, když na něho pustil dogu slyšící na jméno Cukroušek. Král byl však 
i dobrý vypravěč, a vždycky když se sjelo panstvo z okolních zámků, tak dával k lepšímu příběhy z 
historie, které si ovšem upravil k obrazu svému. Tvrdil třeba, že na hranici neshořel mistr Jan Hus, nýbrž 
jeho dvojník, který krátce předtím uzavřel vysokou životní pojistku, takže pojišťovna Schmutzigleben 
se sídlem v Kostnici se pěkně prohnula, aby zaplatila příbuzenstvu. Skutečný Jan Hus prý dožil pod cizím 
jménem v Žilině, kde pracoval jako uklízečka v urnovém háji. Nebo král vyprávěl, že po bitvě na Bílé 
Hoře sice došlo k popravě 27 českých pánů, ale omylem tam sťali ještě jednoho mimozemšťana, který 
se přijel podívat na české dějiny jako turista a následně byl polapen při zátahu estébáků, kteři se tehdy 
jmenovali jinak. Jediný, kdo královu vyprávění příliš nevěřil, byl baron Kristián von Blbec, ale král 
Šizofréňa I. jej vždy usměrnil ještě další historkou například na téma - byl Kryštof Kolumbus 
homosexuál? A že prý král do příštího srazu přiveze na zámek důkazy přímo ze Španělska, tam si 
okopíruje lodní deník z cesty Kryštofa Kolumba, kde jsou zážitky jeho námořníků během plavby na 
lodích, které se snad jmenovaly Santa Maria, Pinďa a Nindža nebo tak nějak. Ovšem baron von Blbec 
se i tak dost divil, asi jako pan učitel, kterému tvrdil Pepíček, že v bitvě u Hradce Králové mohlo být 
minimum mrtvých vojáků, kdyby si ti idioti vzali neprůstřelné vesty. 

     No, ale neztrácejme čas s králem, který je v této pohádce postava vedlejší jako okresní silnice do 
Moravské Šoupandy. Měl totiž ještě syna, což byl princ Rostislav, který se ale králi moc nepovedl, neboť 
se z něj už ve 12 letech stal notorický alkoholik. Ráno rum, v poledne rum, večer rum - to bylo princovo 
heslo, se kterým chodil dokonce i do prvomájového průvodu. Ale nepohrdl ani dobrým pivem, když ho 
bylo větší množství. Více lahví = více rozumu, tvrdil princ a sotva se držel na nohou, až tahal ty svoje 
pumpky téměř po zemi, jak mu podklesávala kolena. Jednou takhle po ránu, když měl princ střízlivější 
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období, si ho král k sobě zavolal a pravil: „Milý synu, je načase, aby ses oženil. Nebožka královna, dej jí 
Pámbů věčnou srandu, si přála, abys to udělal do svých 18. narozenin, což bude za 3 měsíce. Je tedy 
nejvyšší čas. Flaška rumu ti ženu těžko nahradí.” „No to bych se hádal,” nato princ. „Flašku můžu 
olizovat, kdy se mi zachce a spát v posteli s ní můžu taky. Nehledě na to, že mi zpříjemní dlouhé zimní 
večery.” „Jo a uvaří ti a vypere, viď?” argumentoval král. „Když se oženíš, tak před zámek nechám přijet 
autobus a na každém sedadle bude basa piv.” A protože bylo dobře vidět, jak princ začal slintat, využil 
král situace a přešel rovnou k věci. Vytáhl z poklopce klíč, bůhví na čem ho měl přivázaný a pravil: „Tady 
máš zlatý klíč, chlapče notorická. V nejvyšším poschodí zámku vpravo na konci chodby je komnata se 
zelenomodročervenožlutofialovými dveřmi. Odemkneš, vejdeš dovnitř a vybereš si nevěstu dle 
instrukcí. Myslím, že budeš mile překvapen jako listonoš, kterému vylezla z brašny erosenka.” Princ 
Rostislav se sice nejprve trochu ošíval jako límec u roztrhané lyžařské bundy, ale pak si klíč vsunul do 
jedné kapsy, do druhé si dal láhev tuzemáku, aby měl, jak říkal, něco na posilněnou při cestě do hor, a 
vyrazil směrem k půdě. Cestou se musel třikrát napít. Poté lehce vrávoravým krokem zabočil vpravo a 
ocitl se přede dveřmi, které ale byly stářím už trochu barevně znehodnocené, takže spíš než 
zelenomodročervenožlutofialové byly černošedohnědooranžovorůžové. Princ vytáhl z kapsy klíč, 
opilecky se zapotácel, ale do zámku ho zasunul úplně suverénně, jako když profesionální gigolo 
obšťastňuje stárnoucí prodavačku ovoce a zeleniny. Princ vstoupil do komnaty a mezi sloupy na klenbě 
uviděl veliký nápis: VYBER SI NEVĚSTU A VYPADNI! Na protější zdi viselo 12 obrazů s portréty princezen. 
Pod každým obrazem byla vizitka, aby to bylo reprezentativní jako kravaťák s aktovčičkou, co přišel 
ráno do kanceláře a kolega mu řekl - dneska stávkujeme, chceme sex na pracovišti. (Až na to, že ve 
firmě pracovali samí chlapi). Princ přistoupil blíž, ale všechny princezny mu přišly staré a ošklivé. Po 
několika douškách rumu se sice staly na pohled krásnějšími, ale fakt že tam visely už několik let dával 
tušit, že oproti princi budou nejméně o půl generace starší. Nejhůře při princově hodnocení asi dopadly 
princezna Aranka z Cikánské Hůrky - ta měla jednu bradavici větší než druhou, a princezna Ondatra z 
Vyvaleného Brodu - ta měla asi 12 dioptrií a vybouchané zuby. Princ ještě před každým obrazem trochu 
upil z flašky, ale výsledkem byl jen zvýšený tlak na jeho močový měchýř, takže princ neváhal a odskočil 
si do rohu místnosti na malou stranu. Krásně tam pochcal ty starodávné ručně pálené cihly a vyvrátil 
tak pověsti o tom, že v pohádkách nikdy nikdo nepotřebuje na záchod. Náhle si všiml, že v rohu visí 
ještě jeden obraz, zakrytý bílým hadrem. V lehce opilecké náladě jej strhl dolů tak, že z něj udělal hadry 
tři. Ale stálo to za to. Na 13. obraze se vyjímala princezna Matylda z Vidlákova a ta byla tak hezká jako 
10 balíčků stodolarovek seřazených na šířku vedle sebe. Zuby měla krásně bílé, dokonce na nich měla 
namalovaná i rovnátka, pleť do růžova (i když to neznámý malíř namaloval evidentním sajrajtem) a oči 
výrazně hnědé jak černoch politý Kofolou. „Tuhle chci a žádnou jinou!” zvolal princ a namířil na obraz 
flašku tuzemáku. Jen to vyslovil, kdesi nad zámkem zahřmělo a obličeje 12 princezen se na obrazech 
roztekly jak zakonzervovaný Lenin, kterého opilý zřízenec mauzolea z legrace vyvezl na sluníčko. Princ 
se tomu ale nedivil, protože v pohádkách se dějí divné věci a rázně sundal obraz Matyldy dolů i s kusem 
zdi. Načež si ho dal pod paždí a vítězoslavně odešel. 

     Král právě obědval meruňkové knedlíky plněné ledvinkami, které mu připravil psychicky nemocný 
kuchař Flaksmeister, když se princ vpotácel s obrazem do sálu. „Tak jak sis vybral, synu lihový?” 
neodpustil si král narážku. „Tuhle chci a žádnou jinou,” zopakoval princ větu. Tentokrát už znova 
nezahřmělo, ale zahřměl král: „Hergot, nedávej to na stůl, dobytku, jsou na tom chuchvalce prachu!” 
Král však vzápětí zbledl jako knoflík u automatické pračky, spráskl ruce a pravil: „Koho sis to vybral, 
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chlapče nešťastná rumová. Víš kdo je princezna Matylda z Vidlákova? Když jí bylo osmnáct, navštívil ji 
zlý černokněžník Hulibrk, který také viděl její obraz v galerii umění v Prdlochovicích a chtěl, aby pro 
něho pracovala jako modelka. Princezna však měla jiné ambice, v té době už studovala medicínu a tak 
milého černokněžníka poslala do prdele. Ten si to ale líbit nenechal, princeznu zaklel a uvěznil na svém 
hradě Kokotíně. Když sis ji vybral, musíš se ji pokusit vysvobodit. Několik princů už se o to pokusilo, ale 
marně, černokněžník je všechny proměnil v policajty a poslal je do světa lidí šlapat chodník. Také v okolí 
hradu se prý dějí divné věci. Čas od času se prý pod hradem přežene povodeň, při které pár lidí uhoří.” 
Princ Rostislav se toho ale nezalekl a prohlásil, že hned zítra vyrazí na cestu. Měl dokonce svou 
odvážnou teorii, že prý princezna když je zakletá, tak vlastně nestárne a právě teď se k němu věkem 
hodí. Ale dost už vědeckého bádání, princ se šel radši odreagovat a celé odpoledne honil služky po 
zámku, a aby z toho nebyly tak rozhicované, tak jim strkal mraženého králíka pod sukně. Večer si dal v 
komnatě na jednu stranu postele obraz Matyldy, na druhou stranu basu piv a přál si, aby se mu o 
princezně zdála nějaká prasárna. Jenže mozek se v noci na prince vyprdnul, protože se mu zdálo, že 
ten obraz přibíjí na zeď, v puse má hromadu hřebíků, náhle se klepl do prstu, leknutím hřebíky spolkl; 
rázem mu ze zadku začal vyrůstat šroubárenský závod, vznášel se jako balón a táhl prince vzhůru. Náhle 
se z krbu vynořil Milan Chladil celý zprasený od sazí a začal řvát - Matylda-la-la-la-la - ale to už se kdesi 
za oknem objevila parta trampů a jeden po druhém zvolna padali do zámecké žumpy i s těmi svými 
rozladěnými kytarami. Princ jenom bezmocně zamával rukama ve vzduchu a vrazil si takovou facku, že 
se probudil. Pak zase usnul a měl další sny, ale ty už nebudeme zmiňovat, protože pro tuto pohádku 
nejsou důležité a jsou celkem zbytečné jako lékař v krematoriu. 

     Ráno se princ oblékl do cestovních hadrů, do ruksaku si dal několik lahví piva a rumu, a k tomu také 
chleba, poněvadž to pití je potřeba něčím také zajíst, že ano. Ve stáji už čekal připravený osedlaný 
princův kůň Ferda. Princ se svižně vyšvihl do sedla, přiskřípl si pytel, zaúpěl hyjé! a jedeme vysvobodit 
princeznu Matyldu. Pořádně si přihnul rumu a pak už tryskem uháněl kolem zámecké zahrady, kde si 
to právě ve skleníku rozdával zahradník Píťa se služkou Miládkou a poničili při tom dva metry 
marihuany. Řvali u toho jak pitomci, až praskaly skleněné tabulky. Ale soustřeďme se na to, jak princ 
Rostislav na Ferdovi uháněl k lesu a jak šikovně i během jízdy dokázal popíjet. Pravda, trochu toho 
vybryndal a alkoholem polil převážně koně pod sebou, takže se za oběma táhla opojná lihová vůně. 
Zvířátka z blízkého okolí padala omámená do mechu a bylo jim tak znemožněno další účinkování v této 
pohádce. 

     Asi po 45 minutách přijel princ na rozcestí a kouká - na cestě stojí chlap jak barová tyč a hlavu měl 
až u vrcholu borovice. „Hej, co tam děláte?” vykřikl princ. „Vybírám z hnízd vejce,” odpověděl tázaný, 
„doktor mi doporučil bílkoviny.” Vtom se ten chlap zavlnil a jediným pohybem se smrštil na metr 
osmdesát, což způsobilo, že se Ferda splašil a princ z něho spadl. „Proboha, snad jsem si nerozbil pití!” 
bědoval princ a kontroloval obsah ruksaku. „Promiňte, že jsem vás vyděsil,” omlouval se ten chlap, „ale 
lidi si hned nezvyknou na moji anomálii. Podle toho se také jmenuji Dlouhý. Ani vám nemohu podat 
ruku, jakmile bych ji natáhl, prodloužila by se mi až na Slovensko.” „Těší mě, jsem princ Rostislav,” 
představil se princ, „mám namířeno na hrad Kokotín vysvobodit princeznu Matyldu. Nedáte si loka 
rumu?” „Ne, jsem abstinent,” nato Dlouhý, „mám ale jinou zálibu.” A vytáhl krabičku cigaret. 
„Vykouřím padesát denně, tak abyste se princi nedivil.” A tak pokračovali v cestě společně - notorický 
alkoholik princ na koni a notorický kuřák Dlouhý dlouhým krokem. Však si několikrát musel dát majzla, 
aby nepodpálil les. Asi za půl hodiny se všichni zastavili před obrovským kopcem. Ferda okamžitě odmítl 
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jet dál a začal se točit dokola jako slepý harmonikář, který se chytil tyče, aby naskočil do tramvaje, ale 
nevěděl, že skočil na kolotoč, takže se vozil asi 5 minut dokolečka, pak zezelenal jako brokolice a nablil 
do labutě. Tak to jen tak na okraj. Princ se otočil na Dlouhého: „To nepůjde. Budeš nás muset před 
kopec přenést.” (Princ už si s Dlouhým tykal). Ale kopec se náhle zvedl, na konci měl hlavu a ta hlava 
řekla: „Já vám dám kopec, dementi! Já jsem ňákej Široký, invalidní důchodce a odpočívám tady po 
svačině. Měl jsem jenom čtyřicet rohlíků, tak chviličku vydržte.” Načež si Široký zacpal hubu a vzduch 
ze sebe vypustil pupkem ven. Hned splaskl a už vypadal jako normální pupkatý generální ředitel. Princ 
obeznámil Širokého se situací a ten se ochotně přidal k oběma cestovatelům; už dlouho toužil po 
nějakém dobrodružství jako ten železný rytíř, který se vydal zabít devítihlavou saň, ale bohužel si 
zapomněl doma brýle, spletl si lokalitu a zabil devět svatebních hostů. Dlouhý vzal Širokého na ramena, 
aby se šlo rychleji a tu najednou před nimi na cestě leží chlap a upřeně zírá do mraveniště. „Copak tam 
děláte? Na co čumíte?” tázal se princ. „Ále, dělám statistický průzkum,” odpověděl dotyčný, 
„zkoumám, kolik mravenců z deseti nosí červené trenýrky. Mám totiž zvláštní mikroskopické oči a 
dokážu vidět jednak na obrovskou vzdálenost a jednak detaily. Jmenuju se Nguyen Huyen, ale říkají mi 
Šikmooký. Za lesem v obci Frndíkovice mám krámek s potravinami. A představte si co se mně včera 
přihodilo: Přišli ke mně do krámu tři fakani a ten jeden povídá - já bych prosil za pět grošů támhlety 
bonbóny - a ukázal na krabici na nejyšší poličce. Tak jsem šel do skladu, přinesl jsem štafle, vylezl 
nahoru, sundal krabici, slezl dolů, navážil za pět grošů bonbóny, zavřel krabici, vylezl na štafle, uložil 
krabici, slezl dolů, odnesl štafle do skladu a vtom ten druhý fakan povídá - já bych prosil za pět grošů 
také z těch stejných bonbónů. Pomyslel jsem si - ty hajzlíku, tos to nemohl říct rovnou - no ale šel jsem 
zase do skladu, přinesl jsem štafle, vylezl nahoru, sundal krabici, slezl dolů, navážil za pět grošů 
bonbóny a pro jistotu jsem se zeptal toho třetího fakana - ty chceš taky za pět grošů z těhle bonbónů? 
A on zavrtěl hlavou, že ne. No tak co - zavřel jsem krabici, vylezl na štafle, uložil krabici, slezl dolů, 
odnesl štafle do skladu a ptám se toho třetího, co chce. Já bych prosil z těch stejných bonbónů za tři 
groše.” „Tak to byla veselá příhoda,” pokýval hlavou princ Rostislav, „ale my jedeme vysvobodit 
princeznu Matyldu a to nebude žádná sranda. Černokněžník Hulibrk ji vězní na hradě Kokotíně.” 
Šikmooký vyvalil bulvy do dálky: „Hrad Kokotín je odsud půl hodiny cesty. Princezna právě krmí žraloka 
v akváriu a černokněžník si míchá lektvar, asi na zvětšení péra.” „Ty vole, to všechno vidíš, jo?” nato 
princ. „Ještě mi řekni, že vidíš jaké má princezna kalhotky.” „Žádné,” odpověděl Šikmooký stručně, „a 
na prdeli má vytetované autíčko.” Tak. A všichni čtyři se vydali na cestu: Notorický alkoholik princ na 
koni, notorický kuřák Dlouhý pěšky, invalidní důchodce Široký mu seděl na ramenou a za nimi jel na 
kole prodavač Šikmooký, který měl místo očí teď jen takové dvě škvíry, protože potřeboval vidět akorát 
na cestu. Ta se najednou prudce zatočila doleva a za zatáčkou se objevil domek s nápisem Motorest U 
dvou zavražděných stopařek. „Jdeme na oběd,” prohlásil princ a zaparkoval Ferdu. „Jenže my nemáme 
peníze,” krčil rameny Dlouhý i jeho společníci. „Já taky ne, ale ono to nějak dopadne,” mávl rukou princ, 
všichni vešli dovnitř a nenápadně se postavili k výčepnímu pultu. „Máte přání?” ozval se výčepní Sosák. 
„Nic, my čekáme jestli tudy nepůjde král Krysa se svým doprovodem,” odpověděl princ. Výčepní si 
poklepal na čelo a šel točit špatnou míru. Při pohledu na pípu začal princ slintat a svěřil se Dlouhému, 
že si nutně musí dát točené pivo, aby neměl absťák. „Něco zkusím,” řekl Dlouhý, postavil se do rohu a 
počkal, až se výčepní Sosák od pípy vzdálí. Pak natáhl ty svoje pracky přes půl místnosti, chytil pípu 
oběma rukama a snažil se ji otočit výtokovým kohoutem k princovým ústům. Výčepní se však nečekaně 
vrátil, protože jednomu hostovi hráblo a chtěl pepřené víno. „Vypadni od toho, kolohnáte vypatlaný!” 
zaječel na Dlouhého, který se polekal a jak sebou cukl, vytrhl pípu i s kusem stolu. Pivo začalo pěkně 
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gejzírem cákat, hosté se začali sbíhat a chytali ho do půlitrů, aby nepřišlo nazmar. Dlouhý si strčil ruce 
do kapsy a dělal jakoby nic, jako že se ho to netýká, začal si pohvizdovat a ještě si nenápadně prohlížel 
na stěně obraz modrého dvouhlavého jelena, který namaloval akademický malíř Prskopleš. V nastalém 
zmatku princ Rostislav chytil Dlouhého za ruku a táhl ho ven z motorestu, až mu ruku vytáhl do tří 
metrů délky. Sotva se ven vybatolil Široký, zaúpěl za ním Šikmooký: „Ty vole, nějaká svině mi ukradla 
kolo!” Hned vypoulil oči a snažil se zloděje vypátrat. Do už tak nepříjemné situace se náhle namontoval 
ještě hlídač parkoviště Kšandoprd a chtěl po princovi 5 dukátů za zaparkovaného koně. Prý že tam stojí 
už moc dlouho a navíc z něho padá trus. V této složité situaci se náhle objevil pohádkový dědek a jal se 
dát věci do pořádku, aby pohádka mohla pokračovat dál. Nejprve šel k hlídačovi a něco mu pošeptal 
do ucha. Hlídač zrudl jako pekelné dveře a rozběhl se do lesa. Pak šel dědek k Šikmookému, kterému 
už lezly oči z důlků a stále nemohl najít pachatele krádeže. Dědek mu řekl: „Tak už toho nech, rákosníku, 
nebo si zkurvíš panenky a pohádka nebude moci pokračovat.” A vyčaroval mu nové kolo - teda ne úplně 
nové, ale přesně takové jaké mu bylo ukradeno, takže pěkné staré otřískané kolo, které se viklalo jak 
zuby v domově důchodců. „To by mě zajímalo,” ozval se princ, „co jste to pošeptal tomu hlídačovi.” 
„Řekl jsem mu, že jsem viděl jeho ženu lézt na posed za nadrženým hajným Bobulínem,” odvětil 
pohádkový dědek a náhle zmizel, protože měl ještě jinou práci. Tuším, že Zlatovláska po něm chtěla 
nějakou kvalitní barvu na vlasy, protože jí pořád vylézaly ven šedivé. Princ, Dlouhý, Široký a Šikmooký 
se tedy vydali na cestu, aby došli na hrad před setměním a ukázali černokněžníkovi zač je toho loket, 
zápěstí a rameno. 

     „Hrad Kokotín máme na dohled!” hlásil Dlouhý, který vystrčil hlavu nad úroveň lesa a hulil při tom 
jak fabrika. „Tak to se na to napijeme!” hulákal princ Rostislav a otevřel lahváče o přezku u třmenu. 
Těžko říct, proč mluvil v množném čísle, když chlastal sám. Ale takhle vlastně mluvili panovníci, 
například - my, dnes večer budeme souložit s královnou. Jako my, všichni? - zeptal se natvrdlý sluha 
Jožomír a král ho za trest nechal zazdít do věže. Sluha ho poslal do prdele a vylezl okýnkem ven. No, a 
po této příhodě se zase můžeme věnovat tomu jak cestou na hrad Kokotín princ upíjel přímo z láhve 
pivo, Dlouhý si vypaloval zobák, takže Široký na jeho ramenou musel čuchat ten smrad, ale vracel to 
Dlouhému tím, že ze sebe vypouštěl plyny. Průvod uzavíral Šikmooký na rozviklaném kole, který 
průběžně hlásil co se na hradě děje. A tak za několik minut stanul princ se svými kumpány před bránou 
hradu Kokotína. Jeho ponuré temné věže vyčnívaly nad údolím jak ztopořený penis Tarzana přikrytého 
jen prostěradlem. Princ seskočil s koně a stiskl zvonek s nápisem Hulibrk. Chvíli se nic nedělo jak v 
ruském filmu, kde hlavní hrdina po 15 minutách konečně promluví a řekne - soudruhu Pičogojeve, 
navštíví nás soudruh Pakoprcin. Pak se v bráně otevřela dvířka a vykoukl černokněžník: „Co sem lezete? 
Turisty po hradu neprovádím.” „Tak aby bylo jasno, černoprdelníku,” povídá princ, „já a moji kamarádi 
jsme přišli vysvobodit princeznu Matyldu, která se stane mojí ženou a budeme mít spolu dítě, akorát 
nevím co dřív.” „Mládenče, ty máš asi v oblibě vědeckofantastickou literaturu, viď?” zabručel 
černokněžník a pokračoval: „Dobrá tedy. Dám vám šanci, ale jestli neuspějete, proměním vás v 
policajty a budete šlapat chodník jako ti před vámi. Ten kůň půjde do buřtů a z kola si vyrobím podavač 
snídaně do postele.” „Nás nezastrašíš, černoto,” nato princ, „my nejsme dnešní, my jsme včerejší jako 
rohlíky a tudíž tvrdší.” „Jak je libo, pánové, ale pak si nestěžujte, že jste to posrali,” prohlásil 
černokněžník, nahnal všechny dovnitř a zamkl hradní bránu, aby nikdo nemohl ven. „Teď vám dám 
instrukce a musím do laboratoře domíchat lektvar proti blbosti. V jídelně na stole budete mít 
vyčarovanou večeři. Potom půjdete do 1. poschodí. Na dveřích je kramlí vyrytý nápis LOŽNICE. 
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Princezna už tam bude ležet a spát jak dřevo na otop. Vaším úkolem bude ji uhlídat. V sedm hodin ráno 
tam přijdu, a jestliže princezna nebude v ložnici, udělám z vás chlupaté.” Černokněžník se otočil na 
podpatku svých černých bot a zmizel v laboratoři. Na to že to byl zlý černokněžník, vymyslel i pár 
dobrých věcí. Třeba prášky proti únavě z práce. Po jejich požití se člověku udělalo tak špatně, že musel 
dostat neschopenku a nemohl pracovat. Nebo mast proti početí - kdo se s ní natřel, ten tak smrděl, že 
na sex neměl ani pomyšlení. A ještě snad stojí za zmínku vodička proti vráskám pro ženy - stačilo pár 
kapek a vráska odpadla i s kůží. 

Pokračování příště 

Napsal Honza Mišinger 

 

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

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 13. 12. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast 

 

 

Vánoční akce v Karlovarském kraji – Prosinec 2016  (připravil Radek Voznica) 

SOKOLOV :  www.mdksokolov.cz  
Pondělí 5.12 16,30 Zámeček Muzeum - Mikulášská nadílka. Pohádka. Zdarma. 

Pondělí 5.12. 8,30 – 19,00 : Zverimex Pajtaš – 8. Narozeninová mikulášská oslava 
Výborné občerstvení, zboží za akční ceny, losování účtenek. 14,00 čert s Mikulášem. 

Adventní oslavy - Staré náměstí, vstup zdarma 
Neděle 11.12. 14-18 : 15,00 – Alison 
Neděle 18.12. 14-18 : 15,00 - Jazzové vánoce, trio Ivan Audes 
13 – 16 : MDK – Advent pro děti, Dopis Ježíškovi. Zdarma. 

Adventní koncerty, Klášter : 
3. Adventní koncert neděle 11.12. 18,00 – sbor Dolce Vita - Díla českých mistrů, 150 Kč 
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4. Adventní koncert neděle 18.12. 18,00  - Žalman a spol., vstupné 180 Kč 
Neděle 25.12. 17,00 - Slavné muzikálové a vánoční písně, vstupné 100 Kč 

Středa 14.12. 17,00 Staré náměstí - Zpívání českých koled se Deníkem, zdarma 

ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 
Čtvrtek 8.12. 19,00 Klášter – Vánoční koncert pěveckých sborů 
Čtvrtek 15.12. 18,00 sál ZUŠ – Koncert ZUŠ a Kreismusikschule Tirschenreuth 
Sobota 17.12. 19,00 Klášter – J.J. Ryba – Česká mše vánoční 
 
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ :  www.statek-bernard.cz  

Statek Bernard 
Neděle 11.12. 11,00 – Vánoční trhy, kulturní program, vstupné dobrovolné 
Neděle 18.12. 11,00 – Vánoční trhy, kulturní program, vstupné dobrovolné 

LOKET :  www.loket.cz  

Sobota 10.12. a neděle 11.12. – Krušnohorské vánoční trhy na Hradě 
 
CHEB – Vánoční trhy 26.11. – 26.12.2016, zdarma , www.chebskevanoce.cz  

Pondělí 5.12. 16,30, 17,25 – Heidi Janků 
Pátek 16.12. 17,00 – Kramářské písně Felmer a Helmer KV 
Neděle 25.12. 14,30, 17,25 – Adam Mišík 
Pondělí 26.12. 14,30, 17,25 – Laďa Kerndl 

KARLOVY VARY – Vánoční trhy 27.11. – 1.1.2017 u Thermalu, zdarma 
www.novevanocnitrhy.cz , www.karlovyvary.cz  

Sobota 10.12. 17,00 - BARTSHA 
Neděle 11.12. 16,15 – Miro Šmajda, 17,15 – KSO koncert, 18,30 – Marta Jandová 
Sobota 17.12. 16,00 – Zlata Emily Kinská, 17,00 – průvod světlonošů, 18,15 – Ohňostroj 
Neděle 18.12. 16,15 – Josef Laufer, 17,15 – KSO koncert, 18,30 – Kamil Střihavka 

 

 

  
 

 

VÝLET S FOKUSEM 
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Vážení klienti Fokusu, pojďte s námi strávit příjemnou předvánoční sobotu – 10. prosince 2016  

Sraz bude v Karlových Varech na Horním nádraží v 9:15. 

Chebským odjíždí vlak z Chebu v 8.27, sokolovští mohou přistoupit v 8:52 a my na vás již budeme 
čekat v Karlových Varech v 9. 13. 

Nejdříve navštívíme společně Vánoční dům.Vánoční dům se nachází v karlovarském zámečku Doubí, 
který se tyčí nad řekou Ohří. Pod vedením nadšené milovnice Vánoc tu vznikla unikátní expozice. 
Vstupné do Vánočního domu činí 120,- Kč, pro majitele ZTP je to 60,-. 

 Po návštěvě Vánočního domu si při procházce podél řeky Ohře již tradičně společně ozdobíme 
stromeček a podpoříme tak kouzlo Vánoc. 

 

 

Takže máte- li chuť  nasát trochu předvánoční atmosféry a pobýt v pohodě s námi, zabalte si svačinu 
na posilněnou,peníze na vstupné a lístky na MHD. Ty  budete potřebovat 2. Jsou po 18,- ti Kč, u ZTP 
9,-, a vyražte s námi na výlet. Těšíme se na Vás! 

Předpokládaný návrat záleží na počasí a náladě účastníků. 

Vlaky  do Sokolova a Chebu odjíždí: ve 12:42,  13:08, 14:42, 15:18, 16:42. 

Zájemci se mohou nahlásit u Andrey Hůlové na tel. č. 777 481 105 nebo u Dagmar Jandové 

 na tel. č. 775 582 276. Těšíme se na Vás! � 
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PProgram v STD prosinec 

 

12. – 16.12. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

12. 12. Nestrukturovaný program Vaření + vánoční úklid Nestrukturovaný program 

13. 12. Nestrukturovaný program Příprava prostor STD na vánoční 
posezení 

Nestrukturovaný program 

14. 12. Nestrukturovaný program  Výlet do krajské knihovny – výstava 
betlémů, krajek a historických 

fotografií horního nádraží 

Nestrukturovaný program 

15. 12. Nestrukturovaný program Příprava na ván.posezení – 
bramborový salát a obalování řízků, 

příprava stolů 

Nestrukturovaný program 

16. 12. Vánoční posezení s obědem a živou muzikou 

 

19. -23.12. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

19. 12. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

20. 12. Nestrukturovaný program Trénink kogn.fcí Výtvarné činnosti Nestrukturovaný program 

21. 12. Nestrukturovaný program Karaoke Procházka  Nestrukturovaný program 

22. 12. Nestrukturovaný program Šití broží Povídání o 
Vánocích a 

adventu  

Nestrukturovaný program 

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

 

 

5. – 9. 12. 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

5. 12. Nestrukturovaný program Vaření Nestrukturovaný program 

6. 12. Nestrukturovaný 
program  

Šití broží Youtube klub Nestrukturovaný program 

7. 12.  Nestrukturovaný program Povídání o psech 
s Míšou P. 

Plstěné panenky Nestrukturovaný program 

8. 12. Nestrukturovaný program Výtvarné činnosti Společenské hry Nestrukturovaný program 

9. 12. Nestrukturovaný program Velký (vánoční) úklid společných 
prostor STD 

Nestrukturovaný program 
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26. – 30.12. 8:00 – 10:00  10:00 - 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 

26. 12. STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO 

27. 12. Nestrukturovaný program Karaoke  Procházka  Nestrukturovaný program 

28. 12. Nestrukturovaný program Trénink kogn.fcí Výtvarné činn. Nestrukturovaný program 

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

Společenské hry Nestrukturovaný program 

30. 12. Nestrukturovaný program Silvestrovské posezení Nestrukturovaný program 

 

 

2. – 6.1. 7:30 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:30 14:30 – 15:30 

Pondělí Nestrukturovaný 
program 

Společná 
porada STD + 

TT, poté vaření 
10:30 – 12:00 

Pauza na oběd Trénink kogn. fcí Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Procházka Pauza na oběd Pracovní čin. Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Šperky z 
korálků 

Pauza na oběd Promítání filmu Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Čtení a 
výtvarné čin. 

Pauza na oběd Společenské hry Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Čtení Nestrukturovaný 
program 

 

  

 


