
 
 

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 30. 1. 2017 

Leden 2017
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Z našich středisek: 

TT Karlovy Vary     
ZZamyšlení 

 Můj původní úmysl byl napsat pár slov k proběhlému výletu, který se konal 10. 

prosince, kdy jsme se společně s dalšími výletníky vydali navštívit Vánoční dům, zdravě si 

zapochodovat kolem řeky a následně nazdobit stromo-keř u nádraží, který zcela jistě do té 

doby nebyl a pravděpodobně již nikdy nebude tak 

nazdoben a zkrášlen vánočními dekoracemi. Ten výlet byl 

mimochodem opravdu moc fajn, díky všem účastníkům! 
� 

 Místo toho mě ale konec roku nutí k zamyšlení se 

nad nikoli proběhlým výletem ale proběhlým rokem. Nebo 

uplynulým? Uplynul rychlostí velmi rychlého běžce! 

Jak se správně tomu pojmu říká, bilancování? Co jsme zvládli, co jsme nezvládli,co 

bylo dobré, co bylo špatné, co by šlo lépe, co by už lépe prostě nešlo….Toto zamyšlení někdy 

pěkně bolí, přátelé, alespoň já mám tu zkušenost�….Vždy je co zlepšovat. Vždy je se ale 

také za co pochválit. Vždy je dobré stanovovat si další cíle, další krůčky, ať už malé či velké, 

které nás posouvaji dál v našich životech, které nám umožňují těšit se na další minuty, 

hodiny, dny, týdny…. 

 Popřejme si tedy do těch dalších hodin, dnů, týdnů, měsíců a celého roku 2017, ať se 

nám daří nejen stanovovat si krůčky, kterými  se nám bude dařit postupovat po naší cestě, ale 

ať se umíme radovat i z jejich plánování, ať umíme nacházet smysl v překážkách, která nám 

někdy do cesty vstoupí a ať nám do cesty vstupují  fajn lidé a nebo nás ti nefajnoví lidé něco 

naučí.  

Pohodový rok 2017 Vám všem přeje fokusačka Andrea! 

Svépomocná skupina rodičů 
Tentokrát jsme se sešli v Karlových Varech v dílnách Fokusu. Aby byla vánoční nálada, 

donesli jsme cukroví, větvičky a jmelí a popřáli si hezké Vánoce. Jako host byla pozvaná paní 

Irena Bednářová se svým mužem, která nás seznámila se základy muzikoterapie. Na ukázku 

nám dala archy čistého papíru, abychom z nich něco vytvořili a vybili se na nich. Pak jsme 

hovořili o svém výrobku, a proč jsme ho udělali. Všichni se zapojili a velmi je to zaujalo. Pak 

nám pan Bednář nabídl rytmické nástroje a zazpívali jsme si koledy. Vytvořila se tak příjemná 

vánoční atmosféra, že se vám problémy zdály vzdálené i přesto, že jsme o nich hovořili. Na 

závěr si každý odnesl malý dáreček, který jsem s dětma vytvořila. Domluvili jsme si příští 

schůzku v Sokolově - muzeum, zimní zahrada 19. 1.2017. Na schůzky se všichni těší, my 

jsme rádi, že se jich zúčastňují i tatínkové a dědeček.  

Pro více informací volejte: 775 562 054 – Míla Bednářová 
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TT Sokolov 

Náš tým tento měsíc pořádá výlet. Trochu netradiční – literární čtení a shlédnutí divadelní 

hry. Více info v pozvánce na straně 12  tohoto měsíčníku. 

 

STD Karlovy Vary      

PPoděkování klientům 
Děkujeme všem klientům, obzvláště Jiřímu V., Štěpánce K., Veronice S., Karlovi K., kteří se zapojili do 

velkého vánočního úklidu a vánoční výzdoby 
 naší  socio -terapeutické dílny.         

Tým STD 
 

Vánoční posezení v STD 
Dne 16. 12. 2016 proběhlo v sociálně – terapeutické dílně vánoční posezení, kterého se zúčastnili naši 
klienti, pracovní terapeuti, IPS Katka, peerka Míla, case manageri z terénního týmu.  Navštívil nás i 
oblastní ředitel Jarda Hodboď. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, setkali jsme se s klienty, kteří 
nás navštěvovali i dříve a které jsme mezi námi rádi přivítali. V dopoledních hodinách nás naladil 
Tomáš Kovačík v roli didžeje s připravenou směsicí písní, hrál nám také písničky na přání, které jsme si 
s chutí zazpívali a někteří odvážlivci si i zatancovali.  Vrcholem dne bylo vystoupení hudebního dua 
Karla Kostky a Dominika Kostky, kterým jsme neodolali a zpívali jsme s nimi sborem. Jeden klient 
pronesl, že kdyby to bylo každý den, byl by do měsíce zdráv. Nechybělo dobré jídlo a pití - tradiční 
řízky a bramborový salát, vánoční cukroví z naší dílny i vlastní cukroví našich klientů.  Věřím, že jsme 
si to všichni společně užili a že se rádi setkáme v roce 2017.  Dáša Š. 

 

 



 

5 
 

  

 

 

 

         

 

 



 

6 
 

  

 

 

Co budeme vařit v lednu?  

Pozor změna! S novým rokem zavádíme opět vaření 2x týdně a to v pondělí a ve středu, jak 

jsme byli zvyklí. V pondělí je cena jídla 25,- Kč. Vaří se polévka a něco sladkého. Ve středu 

je cena jídla 40,- Kč a vaříme hlavní chod. U pondělních polévek se neplánuje konkrétní 

polévka dopředu. Domluvíme se vždy v daný den na místě s přítomnými kuchaři �  

VVaření leden 

PO 9. 1. – Drobenkový koláč s ovocem, polévka  

ST 11. 1. – Kuskus se zeleninou 

PO 16. 1. – Rýžový nákyp, polévka  

ST 18. 1. – Zapečená brokolice se sýrem a bramborem  

PO 23. 1. – Bublanina s ovocem, polévka  

ST 25. 1. – Hlívový guláš s knedlíkem  

PO 30. 1. – Kynuté buchty, polévka  

ST 2. 2. – Francouzské brambory  

DOBROU CHUŤ � 

: 
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ZZMĚNA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU V STD 
 

07:30 - 09:00 
NESTRUKTUROVANÝ PROGRAM 

09:00 - 12:00 
STRUKTUROVANÝ PROGRAM 

(PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI 10:30 – 12:00) 
12:00 - 13:00 PAUZA NA OBĚD 

13:00 - 14:30 
STRUKTUROVANÝ PROGRAM 

14:30 - 15:30 
NESTRUKTUROVANÝ PROGRAM 

 
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 12.01.2017 

09:00-12:00  a 13:00 – 14:30 
VOLNÝ PROGRAM 

 

Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Zatímco uvažujeme, váháme, odkládáme, život utíká. 
� Nemocné tělo potřebuje lékaře a nemocná duše přítele.  

�  

Pohádka od Honzy Mišingera - pokračování 

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

     Princ odstavil koně na nádvoří pod přístřešek, Šikmooký si opřel kolo o zeď s vyrytým nápisem 
SMRT KLADNÝM HRDINŮM, všichni vešli do jídelny a tam už se stůl plný jídla prohýbal jak Laco Kováč 
táhnoucí na hřbetě kradenou lednici. Mezi klasikou jako byly pečená husička, kachnička nebo opička 
tu byly také gurmánské speciality - grilovaný střevlík, slimák v těstíčku nebo netopýr na paprice. K pití 
však bylo pouze víno, takže princ otráveně sáhl do ruksaku a posloužil si z vlastních zásob. Náhle se 
ozval dutý úder. To Dlouhý se zapáleným cigárem bouchl pěstí do stolu a vztekle zařval: „Ten 
černoksindl sem nedal popelník!” Ale poradil si rychle, když začal klepat popel do paštiky z veverek, 
kterou stejně nikdo nejedl. Mezitím už Široký otvíral hubu dokořán, aby se pokusil do sebe nasoukat 
ovar. „Moc to víno nepijte, ať se vám nechce spát,” upozorňoval princ společníky, ale sám skoro 
každé sousto zapíjel pivem, po kterém se spí teda náramně. Všichni mlaskali jako prasata a na chvíli 
hodili za hlavu, že mají před sebou úkol těžký jako vyžraná domovnice z dělnické kolonie. Ferdovi na 
nádvoří pak princ hodil z okna zbytky masitého tchoře s celerovým salátem. Úderem deváté se 
všichni zvedli, únavou převrátili židle a šli do ložnice. Protože nenašli záchod, otevřeli první okno, 
které bylo po ruce a čůrali do propasti. „Hergot, nějak se nám tam rozpršelo,” zahučel dole v 
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laboratoři černokněžník Hulibrk, kterému chcanky tekly po okně. Tak to byla taková vtipná příhoda a 
to už mířili naši hrdinové do ložnice. Princezna Matylda tam skutečně ležela, přikrytá až po bradu, což 
ovšem nezabránilo Šikmookému prokouknout svýma očima, že má na sobě průsvitnou noční košilku. 
Princ mu ovšem notně vyčinil, že si chce užívat; vysvětlil mu, že princezna patří jenom jemu, princi 
Rostislavovi a ať se Šikmooký podle toho chová nebo dostane pěstí. „Nehádejte se, teď musíme spojit 
své síly a hlídat,” upozorňoval Dlouhý a típl cigaretu o model parního vozu s ocasem. „Ale jde na mě 
nějaký mikrospánek, ten černodement nám určitě něco namíchal do vína.” Nicméně všichni se velice 
snažili jako taneční mistr, co si jen tak skočil piruetku, ale dal při tom partnerce loktem do zubů a 
kolenem do duše, čili do pneumatiky. Dlouhý prohlásil, že z ložnice nevyklouzne ani brouk Pytlík a 
omotal pokoj kolem dokola, přičemž se mu povedlo proplést se mezi žebry ústředního topení. Široký 
se nafoukl jako pyšná princezna, zadkem ucpal rýhu pode dveřmi a břicho navalil do okna. Šikmooký 
se posadil šikmo do rohu, aby měl rovnoměrný přehled o situaci v celém pokoji. Princ si šel nejprve 
dobít energii pohledem na princeznu Matyldu. Byla ve skutečnosti ještě hezčí než na obraze. Asi to 
bylo proto, že malíř neuměl namalovat ksicht ve vysokém rozlišení a ani barvy neodpovídaly jako 
bezruký telegrafista. Potom se princ postavil doprostřed ložnice a pravil: „Zkusím vás udržet vzhůru, 
budu vám vyprávět zkrácenou verzi pohádky o Červené Karkulce. Byla jednou jedna holčička a ta ji 
měla červenou. Jednou ukradla v obchoďáku flašku slivovice… hergot, já se musím napít… no, a dala 
flašku do košíku a nesla jí babce do pařezové chaloupky. Cestou potkala vlka a ten se s Karkulkou 
chtěl vyspat.” Náhle se zezdola ozval dutý úder smetákem do stropu a rozzlobený hlas: „Já se chci 
taky vyspat! Držte huby tam nahoře!” Byl to černokněžník Hulibrk, který měl ložnici pod ložnicí. Princ 
si sedl vedle Šikmookého a polohlasně pokračoval ve vyprávění. Ale jelikož jeho tichý hlas působil 
jako ukolébavka, tak postupně všem klesly hlavy jako zvrhlým sochám a už všichni chrněli. 

     Ráno v šest hodin začali pod hradem ptáci vřískat jako šílený Elvis Presley a to probudilo prince. 
Ten zaregistroval nejprve na stolku krásné pozlacené sloupkové hodiny s figurkou rokokové panenky 
nakopávající rokokového panáčka do rozkroku, pak se otočil a uviděl, že postel je prázdná. Ještě se 
zoufale začal hrabat pod peřinou, jestli si princezna jenom nedělá prdel, ale princezna nikde. 
„Kamarádi, průser!” vykřikl princ a zakopl o Dlouhého. „Princezna je pryč!” A začal lomcovat se 
Šikmookým. „Nešahej na mě, buzerante!” vykřikl Šikmooký. „Všechny nás vynervuješ, čtenáře téhle 
pohádky taky, a jestli to čtou děti, tak budou potřebovat pomoc psychologa. I když pořád lepší než 
aby otravovali rodiče, že chtějí koupit za groš pervitinu.” Dlouhý se probral a natáhl ruku do postele. 
„Peřina je ještě teplá,” hlásil, „princezna nemůže být daleko.” „Tak dělejte kurva něco, za hodinu 
přijde černokněžník a udělá z nás policajty,” bědoval princ a sahal po láhvi rumu, aby se uklidnil. „To 
vyřešíme,” prohlásil Šikmooký, otevřel oči dokořán a zadíval se z okna. „No ovšem, už to mám! 
Černokněžník proměnil princeznu v počítačovou klávesnici a umístil ji 20 kilometrů odtud do 
kanceláře firmy Šprnďálek s.r.o.” „Takže startujeme,” pravil Dlouhý, smrskl se a začal lézt k oknu po 
Širokém jako po matraci. Široký ještě stále spokojeně spal. „Nebudeme tlustoprda budit,” usoudil 
Dlouhý, roztáhl ruce a horu špeku na Širokého břichu odvalil dál od okna. Pak se na okno posadil, 
Šikmooký mu vlezl na ramena a Dlouhý natáhl nohy tak, že dosáhl až pod hrad na pevnou zem. 
Druhou nohou sice ťápl přímo do potoka, takže v botce mu čvachtalo jak sexbomba ve vaně, ale byl 
připraven vyrazit na cestu. 20 kilometrů dokázal urazit za 20 minut a to se docela flákal jako učeň, 
který tvrdil mistrovi, že maká jako šroub a celý den se pokouší chytit kouř z cigarety do svěráku. Před 
firmou Šprnďálek s.r.o. se Šikmooký zarazil: „Jak se dostaneme dovnitř, když nejsme zaměstnanci?” 
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„Něco vymyslím,” nato Dlouhý, a protože šel zrovna dovnitř jednatel firmy, tak se ho zeptal: 
„Můžeme s vámi? Neseme Božence lístky na ples funebráků.” „Tady žádná Boženka nepracuje,” divil 
se dotyčný. „No tak uhni, vole, blokuješ nám pohádku,” došla Dlouhému trpělivost a zatlačil toho 
chlapa dovnitř i s aktovkou. Protože ten začal protestovat a mával aktovkou, až létala omítka, natáhl 
Dlouhý ruku a přemístil ho o půl kilometru dál. Zatím Šikmooký pátral po princezně. „Tahle to je!” 
zvolal nakonec, vandalsky vytrhl klávesnici z počítače a rychle s Dlouhým zpátky na hrad. „Čtvrt 
hodiny k dobru,” mnul si princ ruce, vzal klávesnici, položil ji do postele a celou ji přikryl. Přesně v 
sedm hodin vstoupil černokněžník Hulibrk, teda chtěl vstoupit, ale za dveřmi byl stále ještě rozvalený 
Široký a blokoval je. „Co to tam vyvádíte, holomci?!” řval černokněžník a tlačil na dveře, až se málem 
podělal. „Omlouváme se, ale asi to nějak zapadlo,” vymlouval se princ a společně s Dlouhým 
pomáhali Širokému na nohy. „A moc nekřičte, pozor na infarkt.” „Však já vám ukážu, pacholci!” 
hulákal černokněžník, rozběhl se proti dveřím, ale ty už byly v tu chvíli volné. Černokněžník vletěl 
dovnitř, hlavou se zapíchl do křesla a hnul si s krční páteří. „Čůráci!” nadával. „Nejradši bych vás polil 
kyselinou. A kde máte princeznu, he?” Princ přistoupil k posteli a odhodil peřinu. Černokněžník 
zezelenal vzteky jako pórek, pronesl nesrozumitelné zaklínadlo a klávesnice se proměnila v princeznu 
Matyldu. Jenom jí chyběly dva prsty na ruce, protože kus kabelu od klávesnice byl utržený. Princ si 
toho hned všiml a vynadal Šikmookému, že nedává pozor a mrzačí mu nevěstu. „Tak, princezna je 
tady,” řekl potom černokněžníkovi, „úkol jsme splnili, takže nashledanou a radši sbohem.” „Ty jsi 
spadl z višně,” vysmál se mu černokněžník. „S princeznou můžete odejít, když ji dokážete uhlídat tři 
noci.” „Tos nám ale včera neřekl, dědku mizerný,” rozčiloval se princ a vidina svatby s princeznou se 
mu začínala rozplývat jak duch elektrikáře, jehož poslední věta před smrtí zněla - takže proud máme 
vypnutý, že ano. „Zachovejme klid, mám plán,” prohlásil po odchodu černokněžníka Dlouhý a sháněl 
se po cigaretách. „Vyspíme se přes den a v noci budeme čerství.” Jenže černokněžník tento záměr 
zřejmě prohlédl a celý den pouštěl do ložnice hlasitou hudbu, až vibrovaly sošky. Tak princ si chtěl 
alespoň povídat s princeznou, ale ta byla černokněžníkem uvedena do hypnotického spánku a 
nereagovala, ani když jí princ řekl, že má hezkou prdel. 

     Večer se všechno opakovalo, akorát k večeři přibyl jeden chod - do zlatova vypečený rys. V ložnici 
se pak všichni pokoušeli ucpat skuliny ještě důkladněji. Dlouhý měl dokonce zlepšovací návrh, že by 
se omotal přímo okolo princezny, ale princ se náramně namíchl a rozkřičel se, že Dlouhý je prase a 
tak různě, a když už nenalézal slov, tak pověsil Dlouhého za límec na lustr, který byl otočný, a tak 
Dlouhý co chvíli viděl jiný roh pokoje a tudíž měl přehled jak brejlatý pilot. Široký si tentokrát sedl 
obráceně, zády k oknu a břichem zacpal dveře. Ale nic nepomohlo. Ani princův pokus vyprávět 
pohádku o tom jak šla perská princezna s dlouhým nosem do kosmetického salónu a tam se s tím 
srali celý den. Zase v šest ráno - princ vzhůru, princezna Matylda nikde a čas běží. Ale Šikmooký se 
podíval z okna a už věděl: „Princezna je 40 kilometrů odtud v jednom vykřičeném domě, proměněná 
v lucerničku.” „Tak to musíme bleskem vyrazit,” pravil Dlouhý a honem se Šikmookým ven. Poklusem 
s ním přiběhl před bordel a oba vklouzli dovnitř. „Pánové, je půl sedmé ráno, ještě máme zavřeno,” 
hlásila bordelmamá Čumpelíková, která byla vzhůru jenom náhodou, protože si potřebovala upilovat 
nehty, aby se nepoznalo, že to byla ona, kdo předešlý den poškrábal obličej řediteli Gáblíkovi. Počkej, 
já tě naučím, pomyslel si Dlouhý a provokativně se zeptal: „A jaké služby mi můžete poskytnout 
zadarmo?” „Místo erotického zážitku zážitek z létání až vás popadne vyhazovač,” odpověděla 
Čumpelíková. „Paní, nemáte cigarety?” snažil se Dlouhý protahovat konverzaci a zabavit 
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Čumpelíkovou, aby měl Šikmooký zatím prostor k pátrání. Ale ten už našel pravou lucerničku. A zase 
ji vandalsky strhl dolů, až v ní popraskalo sklo. „Cigarety vám zadarmo nedám, leda byste si to 
odpracoval. Potřebuju v prvním patře zamést kondomy,” povídá Čumpelíková, ale to už přiběhl 
Šikmooký a táhl Dlouhého ven. Dlouhý se ještě ve dveřích otočil a pronesl památnou větu: „Bože, jak 
hluboko jste klesla.” 

     Dlouhý tentokrát přiběhl na poslední chvíli, prokouřené plíce mu daly zabrat a jazyk měl doslova 
na vestě. Mohl ho klidně použít místo kravaty. Šikmooký ještě stačil šoupnout lucerničku pod postel, 
a to už se černokněžník Hulibrk cpal dovnitř. A už hulákal: „Chachá! Princeznu nevidím, tak to jste v 
hajzlu.” „Moment,” řekl princ, společně s Dlouhým popadli postel a HRC! - převrátili ji jako popelnici. 
„Prosím,” řekl princ škodolibě a černokněžník jen vztekle zíral na podlahu, kde byl nucen proměnit 
lucerničku zpět v princeznu. Ale co se nestalo - jak na ní bylo to popraskané sklo, tak princezna teď 
měla poďobaný obličej, no ještě horší než Stalin. Princ opět Šikmookého seřval, že prý nemá žádný 
vztah k hodnotám, a jak by se asi líbilo jemu, kdyby k němu princ přišel do krámu a kopal mu tam do 
flašek. Rozzlobený princ ještě na ex vypil jednoho lahváče, kterého otevřel o pelest postele, zapil to 
rumem a pro uklidnění hodinu čuměl do vitríny, kde byla váza s ručně malovaným kosočtvercem. 

     Nadešel poslední rozhodující třetí večer. Princ už byl pěkně nervózní a dával to hlasitě najevo. 
Nejprve hulákal u večeře, že má jenom jedno teplé jídlo denně, pak si stěžoval, že akvarijní rybičky 
jsou málo propečené, a že medvědí šourek je přesolený. Ale v ložnici už byl soustředěný a vymýšlel 
zlepšováky. Dokonce si lehl k princezně do postele, natlačil se na ni jako kapsář ve frontě a požádal 
Dlouhého, aby opaskem svázal k sobě jeho a princezninu ruku. Dlouhý potom zkoušel proti únavě 
zapalovat jednu cigaretu za druhou, ale za chvíli bylo v ložnici nedýchatelno. Poté co ho Šikmooký 
poslal do prdele, protože mu slzely oči a viděl ve vzdálenosti 50 kilometrů všechno rozmazaně, 
napadla Dlouhého zajímavá myšlenka - co to zkusit obráceně. Místo snažit se být vzhůru naopak - 
snažit se rychle usnout. Organismus bude zmatený a neporadí si s tím, pomyslel si Dlouhý. To se ale 
šeredně zmýlil jako astronom, který předpověděl, že ke srážce komety se Zemí dojde večer v Austrálii 
a pak mu druhý den telefonem nadávali Vietnamci, že prý mají rozmetané tržiště. Dlouhý se tedy 
natáhl na zem, zavřel oči a než si stačil uvědomit, jak krásně to vymyslel, tak blbec usnul. Široký, který 
se při večeři nacpal kapustovým dortem, se jen tak rozvalil pod zrcadlem a usnul z přežrání. Jako další 
usnul princ, který s únavou bojoval statečně jako rytíř Železný Ocas, ale byl příliš nalitý a alkohol se v 
něm rozložil. Nejdéle vydržel Šikmooký, který si sedl do křesla a četl si Hradní zpravodaj, který byl 
ovšem celý o tom, jakých úspěchů dosáhl černokněžník při své práci v laboratoři. Nejvýše z jeho 
vynálezů byl hodnocen krychlový míč, dioptrické brýle pro dobytek a zejména speciální kuličky pro 
rychlé zapálení táborového ohně, po kterých lehl popelem celý pionýrský tábor. Ale ani Šikmooký se 
neubránil únavě a po chvíli mu hlava jela dolů jak plivanec svatého Petra. Tentokrát ráno v šest hodin 
nikoho nevzbudili ptáci, nýbrž černokněžník, který pustil do reprobeden hlasitou píseň - My jsme děti 
revoluce, s námi jdou i chobotnice. Princ koukal jak jezevec, že princezna opět zmizela a opasek mu 
zůstal na ruce. Šikmooký vyskočil z křesla, podíval se z okna, ale krátce nato zbledl jako neopálený 
zadek a zoufale vykřikl: „Už mám bulvy vytočené na maximum, ale princeznu nevidím ani v 
Tramtárii!” Ještě chvíli čumě,l až mu oči zrudly jak ředkvičky, nakonec konstatoval, že už je na 
všechno pozdě, lehl si na zem a trpělivě očekával svůj osud. Nepomohlo, ani když ho chtěl princ 
motivovat tím, že mu lehce šlápl na obličej. Dlouhý se Širokým se na sebe podívali a představovali si, 
jak jim bude slušet policajtská uniforma. Princ rezignoval, otevřel si pivo a zapřel se o almaru, aby 
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později v opilosti neupadl. Přesně v sedm hodin se ve dveřích objevil černokněžník Hulibrk s bytelnou 
sukovicí. „Ale co to vidím,” zašklebil se jako gorila, která omlátila hlavu zřízenci zoologické zahrady o 
tabulku s nápisem NEKRMTE BLECHY, „princezna tady není.” „To vidíš dobře, černošmejde,” bručel 
princ, „musela se stát nějaká chyba, takhle ta pohádka nemůže skončit.” „To víš, že ne, zmetku, já to 
hned ukončím,” odpověděl černokněžník, „teď z vás udělám ty policajty.” A namířil holí na prince 
Rostislava. Ten, snad v pudu sebezáchovy, vyrval černokněžníkovi hůl z ruky a dupl na ni tak, že ji 
zlomil vejpůl. A ejhle! - hůl se náhle proměnila v princeznu Matyldu. Až na to, že po té zlomenině byla 
poněkud hrbatá. Černokněžník poznal, že prohrál jak Slavoj Horní Cicmákov. Vztekle vyrval dveře z 
pantů, rozkousal je na třísky a utekl do laboratoře. Jak byl rozrušený, sáhl omylem do baňky s elixírem 
mizení a vypařil se do prostoru. Všichni pak viděli z okna, jak k nebi stoupá černý mrak, který po chvíli 
rozmetalo dopravní letadlo převážející 200 trpaslíků na konkurz do pohádky o Sněhurce. A teď se 
děly věci: ze všech zakletých princů přestali být rázem policajti, což způsobilo kolaps. Všichni, kteří 
právě pracovali v terénu, utekli zpátky do pohádky, okamžitě přibylo nevyřešených případů a stoupla 
kriminalita. Vrcholem byl příklad prince Hadroše, který šel právě nasadit pouta vrahovi důchodkyně z 
Libně a byl nucen říci: „Hele, nasaďte si je sám, já se právě vracím do pohádky.” 

     Tak dobro opět trapně zvítězilo nad zlem, ale nastala jedna komplikace. Hrbatá princezna Matylda 
s poďobaným obličejem a amputovanými prsty se princi už nelíbila. Ale když už jednou prohlásil - 
tuhle chci a žádnou jinou - tak zaťal zuby, posadil si princeznu za sebe na koně, aby se na ni nemusel 
dívat a vezl si ji domů. Dlouhý se Širokým zatím obsadili černokněžníkovu laboratoř a otevřeli si firmu. 
Podle návodu dělali různé lektvary a prodávali je po okolí. Největší úspěch měl asi elixír na změnu 
identity. Akorát pohádkový dědek nevěděl, která bije, když viděl, že se v pekle prohánějí vodníci, v 
rybníku žije Krakonoš a Popelka na plese tančí s Aloisem Jiráskem. Šikmooký se vrátil do Frndíkovic, 
ale když zjistil, že mu v jeho nepřítomnosti někdo vykradl krám a ještě se mu vychcal do mouky, 
zavřel živnost a odjel zpátky na Kokotín za Dlouhým a Širokým. Všichni tři pak z legrace vypustili 
žraloka z akvária do potoka a zkazili tím pohádku o rybářovi a zlaté rybce, protože na dotyčného 
rybáře se dole u řeky vyvalil žralok a ten rozhodně nemínil nikomu splnit tři přání, ale naopak ukousl 
rybářovi tři nohy i s tou prostřední. 

     Když princ přijel domů na zámek, král Šizofréňa I. se nejprve rozesmál, cože si to princ veze za 
zrůdičku; když pak zjistil, že to je princezna Matylda, tak pro změnu zbledl jako záchodová mísa a 
vypil z princova ruksaku půl flašky rumu, aby se s tím vyrovnal. Ale budoucnost ukázala, že princova 
volba byla dobrá. Princezna Matylda mu vylila všechen alkohol do zámecké žumpy a prince donutila, 
aby podstoupil protialkoholní léčbu. Princ souhlasil pod podmínkou, že ona půjde k plastickému 
chirurgovi, nechá si vyžehlit ksicht a potom začne chodit do posilovny, aby se pokusila zmenšit svůj 
hrb. Všechno už málem dobře dopadlo, ale když se princ vrátil z léčení, zjistil, že Matylda už sice 
vypadá dobře, ale spí si s králem jako by se nechumelilo. Navíc prohlásila, že se vdávat nechce, že 
dává přednost kariéře a musí dostudovat medicínu. Tak princ konstatoval - změna, tuhle nechci a 
jinou jo - sebral Ferdu a jel do světa hledat jinou nevěstu. Ale to už je jiná pohádka. A jestli se mu 
nevěstu dosud najít nepodařilo a nezačal kvůli tomu ze zoufalství zase chlastat, tak ji hledá dodnes. 

Napsal: Honza Mišinger  
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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 19. ledna od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 17. 1. své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast 

 

Výlet s Fokusem 
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PProgram leden 
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 

 

9.–13.1. 7:30 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:30 14:30 – 15:30 

Pondělí Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Procházka  Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Společenské 
hry 

Pauza na oběd Výroba šperků a šití broží Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Trénink kogn. Fcí  Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Program dle vlastního 
výběru 

Nestrukturovaný 
program 

 Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Společenské hry  Nestrukturovaný 
program 

 

16. – 
20. 1. 

7:30 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:30 14:30 – 15:30 

Pondělí Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Karaoke  Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Pracovní činn. - 
krabičky 

Pauza na oběd Trénink kogn.fcí Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Výtvarné činnosti  Nestrukturovaný 
program 
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Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Program dle vlastního 
výběru 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Procházka  Nestrukturovaný 
program 

 

23. – 
27. 1. 

7:30 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:30 14:30 – 15:30 

Pondělí Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Nákup surovin a potřeb do 
STD   

Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Karaoke  Pauza na oběd Suché plstění Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Promítání filmu Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Program dle vlastního 
výběru 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Společenské hry Nestrukturovaný 
program 

 

30. 1. – 
3. 2. 

7:30 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:30 14:30 – 15:30 

Pondělí Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Karaoke  Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Pracovní 
činnosti 

Pauza na oběd Společenské hry  Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Trénink metakog.fcí Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Program dle vlastního 
výběru 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Výroba šperků  Nestrukturovaný 
program 

 


