
 
 

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 28. 2. 2017 

Únor 2017
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AAktuálně 

JOB KLUB 

Vám všem nabízí nové služby a podporu při hledání nového zaměstnání: 

 

- Nácvik pohovorů – modelové situace  
- Příprava životopisů 
- Hledání práce na internetu (Seznámení s PC) 
 

V případě zájmu o tyto činnosti je možné se sejít v jednotlivých střediscích (Sokolov, Karlovy Vary, 
Cheb) a pravidelně tento program opakovat. Při nácviku pohovoru se tak setkáte s možnými otázkami 
ze strany zaměstnavatele a při pohovoru samotném již nebudete překvapeni a nic vás nezaskočí. 
Zvýší se vám tímto i sebevědomí a celkově uděláte na zaměstnavatele lepší dojem.  

Dále je možné zkusit si na takové schůzce vytvořit životopis, či zjistit na jakých portálech se dá 
najít práce.  

V případě zájmu o Job Club kontaktujte prosím nejpozději do 10. února svého IPS pracovníka:       
Sokolov - Iveta Nováková Chmelařová 
                     Karlovy Vary - Kateřina Szabová 
                     Cheb - Kristýna Hernová 
Těm sdělte, o co konkrétně byste měli zájem.  
Termín Job clubu je ve středu 22. února od 12:00 hodin v STD v Karlových Varech.  

Další budou následovat v Chebu a poté v Sokolově.  

 

Adiktologie 

Zdravím všechny čtenáře fokusáckého měsíčníku - Dobrý den.  

Jmenuji se Lucie Hetzerová a pracuji ve Fokusu Sokolov od roku 2014.  
Vystudovala jsem obor Adiktologie na Univerzitě Karlově v Praze.  

Na začátek jen trocha teorie, co je ta Adiktologie … 

Adiktologie – je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání 
návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti 
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zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale zahrnuje i tabák a nelátkové závislosti, například 
gambling nebo internetové závislostní poruchy. 

Co dělám a nabízím i Vám všem: 
Podporuji klienty, kteří se rozhodli řešit svojí závislost, témata s ní spojená……. 

Jak pracuji a co poskytuji: 

� Poradenství  
- o závislosti a věcech s ní spojenými 
- informace o dalších službách, možnostech léčby mimo Fokus 
- pokud klient nechce abstinovat – informace o méně rizikovém užívání drog, o omezení 
užívání, o možných následcích dlouhodobého užívání. 

� Motivační rozhovory, podpora v abstinenci 
� Předléčebné poradenství – co, kde, kdy a jak je v praxi. Možnosti. 
� Předcházení opětovného vzniku závislostí – komunikace o stavech klienta, vývoji abstinence. 

Klidně se na mne obraťte s čímkoliv. Začneme společně hledat řešení Vaší situace. Vytvoříme plán 
odvykání a budeme ho společně realizovat. Jsem tu nejen pro lidi ze Sokolova, ale pro všechny, kteří 
spolupracují s Fokusem v celém našem kraji.  

Z vlastní zkušenosti a praxe Vám mohu upřímně sdělit: 

� Nikdy není pozdě ! 
� Bude líp ! 
� Vše se dá řešit ! 
� Je dobré začít o všem otevřeně komunikovat. 
� Nebojte se, společně to zvládneme. 
� Vím, že to nebude jednoduché. To Vám neslibuji. 
� Těším se na Vás a Váš životní příběh. Popřemýšlejte a případně se ozvěte. 

Kontakt: 

Telefon: 775 562 056, Email: hetzerova@fokus-mb.cz 

Lucie (TT Sokolov) 
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Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné 

Vzdělávání rodinných příslušníků 

Vážení rodinní příslušníci, 
 
tímto Vás srdečně zveme na zahájení vzdělávacího kurzu  - duševně nemocný 

v rodině. Setkávat se budeme v pravidelných odpoledních hodinách vždy ve středu od 16 – 
18hodin v prostorách centra sociální rehabilitace v Sokolově.  
 
Datum zahájení prvního setkání: 01.02. 2017 v 16 hodin 
 
Kde:  Fokus Mladá Boleslav – sdružení pro péči o duševně nemocné, Svatopluka 

Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Celý kurz je bezplatný 
 
V případě zájmu se můžete hlásit u Marka Lučina, telefon 778 407 859 nebo email: 
lucin@fokus-mb.cz 
 
 

 
 
 

Harmonogram jednotlivých vzdělávacích témat: 
 
Datum:    Téma: 
 
01.02. 2017    1. základní informace o duševních poruchách 
 
08.02. 2017 2. léčba psychofarmaky, efekty a nežádoucí účinky, jiné 

způsoby léčby 
 

15.02. 2017    3. psychoterapie 
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22.02. 2017 4. prevence zhoršení či recidivy onemocnění, 
předcházení krizím 
 

01.03. 2017    5. rehabilitace, zotavení 
 

08.03. 2017 6. rodina v péči o duševně nemocného, komunikace s 
duševně nemocným 
 

15.03. 2017 7. služby pro duševně nemocné, jejich možnosti, 
způsoby práce, očekávané výsledky 
 

22.03. 2017    8. systém služeb Fokusu MB 
 

29.03. 2017 9. sociální aspekty duševního onemocnění (invalidizace, 
příspěvek na péči, sociální dávky) 

    
05.04. 2017 10. právní aspekty duševního onemocnění (opatrovnictví, 

léčba bez souhlasu nemocného, ochranná léčba) 
 

 

Z našich středisek:  

TT Sokolov 

Sobotní den strávený s Fokusem 
�� 

Jako již tradičně jsme se 

jednou v měsíci potkali na akci 

pořádané Fokusem o víkendu.  

V sobotu 21. 1. jsme se u 

nás v kanceláři terénního týmu 

v Sokolově potkali na literárním 

výletě. Setkalo se nás tu poměrně hodně, tak o zábavu nebyla nouze.  Dozvěděli jsme se něco 

nového z oblasti literatury a jejího členění.  
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Velkým přínosem také pro nás bylo to, že se jeden z klientů a to Michal Černý, s námi 

podělil o některé ze svých povídek, které napsal. Jmenovitě se jednalo o povídky Komár a 

Tik-tak-tik-tak. Kdy jsme všichni byli vneseni do příběhů, které se nám moc líbili. Také nám 

přišlo líto, že ostatní, kteří se akce nezúčastnili, by o toto měli být ochuzeni, tak jsme se 

s klientem domluvily a povídku Tik-tak-tik-tak si můžete v tomto měsíčníku přečíst i vy.  

Tímto vám přejeme pěkně strávené chvíle při čtení povídky a někdy brzo na 

shledanou.  

Nikola & Míša z terénního týmu v Sokolově. 

 

Povídání o lécích 

 

V úterý 17. 1. od 9:00 u nás v kanceláři sokolovského terénního týmu jsme se setkali v rámci 

akce povídání o lécích. Potkali jsme se opravdu v hojném počtu, což nás moc potěšilo. Naším 

významným hostem, který byl na toto setkání pozván, byl náš stážující psychiatr MUDr. Peter Marko.  

       Z počátku jsme se věnovali představení antipsychotik jako celé skupiny. K tomuto byly 

přiřazené jednotlivé názvy léků, abychom se v nich mohli lépe orientovat a vy nám sdělit zkušenost, 

jakou jste užíváním daných léků získali. Zajímavou oblastí se také ukázalo rozdělení psychóz a jejich 

projevy. Zmíněny byly také pozitivní a negativní symptomy přidružené k dané diagnóze a mnoho 

dalšího. 

      A následně jsme se zaměřili na jednotlivé otázky od vás, které se snažil pan doktor odpovídat 

spíše v obecné rovině. Živá diskuze také probíhala, když jste se doktora ptali, zda máte správně 

nastavenou vaší medikaci. Zkoušeli jsme se společně zamýšlet nad teoretickými možnostmi úpravy a 
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optimalizace dávkování vašich léků.  

 

             Kdyby bylo možné shrnout několik základních principů, jak se dopracovat k ideálnímu 

nastavení vaší medikace bylo by to asi takhle:  

- otevřeně mluvte se svým psychiatrem o projevech svého onemocnění 

- nebojte se mluvit o pociťovaných nežádoucích účincích leků, které užíváte 

- nestyďte se před lékařem, pokud třeba pociťujete i nějaké sexuální nežádoucí projevy 

- užívejte medikaci pravidelně a dle předepsaného dávkování 

- pokud užívaní léků z jakýchkoliv důvodů nedodržujete, nebo je užíváte jinak, než máte 

předepsané – svěřte se svému lékaři a zkuste s ním najít kompromisní řešení 

- když máte potíže s kontrolou nad pravidelným dávkováním léků a často zapomínáte si je přes 

den vzít, zkuste se zamyslet nad výhodou depotního přípravku (jedna injekce do svalu za 2 

týdny nebo jedna za měsíc jako náhrada tablet to může lehce vyřešit) 

-  když máte jakékoliv nejasnosti ohledně předepsaných léků, nebojte se zeptat svého psychiatra 

– máte právo vědět, co za léky užíváte 

- každý z vás reaguje na konkrétní léky trochu jinak, a tím pádem ani neexistuje jeden nejlepší 

preparát pro všechny, ale pro každého klienta může být dobré něco jiného (třeba i lék, o 

kterém vám někdo druhý řekl, že mu moc nezabral nebo ho snášel velmi špatně) 

- no a nakonec je dobré říct, že někdy i při veškeré snaze vašeho psychiatra o hledání nejlepšího 

léku, se zcela ideální léčbou najít nedaří – pak je dobré se spokojit alespoň s tím, že na 

stávající medikaci je vám lépe, než vám bylo předtím a uvědomit si, že ani nejmodernější 

preparáty někdy nedokážou dělat zázraky 

     Závěrem bychom chtěli jen říci, že nás čas strávený s vámi moc bavil a jsme moc rádi za 

vámi projevenou důvěru ohledně otevřenosti v oblasti sdílení vašich zkušeností.  

                                                                                                              Nikola & Peter 

TT Karlovy Vary      

PPoznatky ze stáží 
Navštívila jsem s case managerkami neziskovou organizaci „Ledovec“ v Plzni. Velmi se mi 
tam líbilo a zaujalo mě využití jógy, muzikoterapie, ergoterapie při duševní rehabilitaci 
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klientů. Využiji to na svépomocných schůzkách s rodiči. Výroba svíček klienty mě nadchla 
hlavně rozmanitostí tvarů a barev. Také výcvik vaření byl efektivní.  

Další zkušenosti jsem získala na stáži v Chrudimi. Zúčastnila jsem se svépomocné skupiny 
klientů v klubu „Polárník“, kterou pomáhal organizovat peer konzultant Michal Balabán a CS 
z týmu. Zapojila jsem se do výroby vánočních ozdob s ostatními a sledovala individuální 
rozhovory jeho s klienty, do kterého mě také otázkami zapojili, protože je zajímali mé postoje 
rodiče k dítěti se schizofrenií. Chtějí udělat výlet do K. Varů na 3 dny. Slíbila jsem zajistit 
ubytování a společný večer s karlovarským Fokusem. Druhý den jsem šla na schůzku 
svépomocné skupiny rodičů vedenou jedním z nich a peer konzultantem Michalem 
Balabánem. Seznámila jsem je s náplní naší svépomocné skupiny rodičů a zdůraznila, že se 
zaměřuje nejen na řešení problémů, ale také na relaxaci rodičů. V Chrudimi využívají 
dobrovolníky z řad studentů psychologie zdraví k přednáškám a konzultacím s rodiči, což by 
bylo dobré i u nás. Pokusím se této možnosti využít i u nás.  

Pak jsem nastoupila na stáž v Českých Budějovicích u peer konzultantky Agáty Zajíčkové. 
Byly jsme na pobočce v Českém Krumlově, kde se zabývají náplní volného času klientů – 
vyrábí vždy předměty k ročnímu období – dárky, bižuterie, výroba falešných vitráží pod 
vedením CS a peer konzultantů. Zapojila jsem se do individuálních rozhovorů s klienty. 
Zaujal mě projekt „Blázníš no a“  

Svépomocná skupina rodičů v Kolíně byla významná pro rodiče i mě tím, že se jí zúčastnil i 
můj syn Jiří Štefl, který je tam peer konzultant. Já jsem uváděla konkrétní příklady z našeho 
soužití, když onemocněl schizofrenií a on na ně reagoval svými pocity. Např. vzala jsem ho 
lyžovat do Alp – „bylo mi špatně, v duchu jsem mámě nadával, ale podnítilo mě to k aktivitě 
a příště jsem už jel sám“. Bylo to přínosné i pro mou nynější práci. Na svépomocné skupině 
rodičů v Nymburce, která byla první, a vedly ji CS z týmu, jsem navrhla relaxační program 
pro rodiče. Domluvili jsme se na společné akci „plážový volejbal“. Chtěla bych požádat, kdo 
by měl o volejbal zájem z klientů, pracovníků, rodičů, aby mi zavolal nebo poslal sms na číslo 
775 562 054.  

Příští schůzka svépomocné skupiny rodičů je v Karlových Varech 16. 2. 2017 v 16 hodin u 
Vánočního domu v Doubí. Pak půjdeme do salonku do pizzerie, abychom si popovídali 
v příjemném prostředí.  

Práce peer konzultanta je významná jak pro klienty, tak pro jejich rodiče. Pomáhá lidem 
s duševním onemocněním a jejich rodinám dávat naději a perspektivu do dalšího života. 
Věřím, že i výzkum RACT přinese výsledky, které budou dobrým impulsem pro efektivnější 
spolupráci profesionálů, rodin, přátel s duševně nemocnými lidmi. Zároveň pomůže celé 
společnosti, aby se stala součástí životů duševně nemocných bez předsudků.  
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STD Karlovy Vary      

CCo budeme vařit v únoru? 
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 �  

Vaření únor 

PO 6. 2. – Polévka, lívance s džemem, kysanou smetanou 

ST 8. 2. – Segedínský guláš s domácím knedlíkem  

PO 13. 2. – Polévka, štrůdl 

ST 15. 2. – Cizrna se zelím  

PO 20. 2. – Polévka, makovec 

ST 22. 2. – Čína s rýží 

PO 27. 2. – Polévka, Hraběnčiny řezy  

ST 1. 3. – Pečená ryba s bramborem  

DOBROU CHUŤ � 

: 
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Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Jedna z předností je přát ostatním to nejlepší  
� Všichni dělají chyby, ale jen moudří se z nich dokáží poučit 

� Dobrý kormidelník se plaví i se strhanou plachtou  

 

Název:  TIK-TAK-TIK-TAK 

Autor:  Michal Černý 

Je to neuvěřitelné. Naprosto neuvěřitelné, nepochopitelné a absurdní. 

Omlouvám se za ten nejasný a zmatený úvod, ale jsem tím vším tak vyvedený z míry, že 
skoro nedokážu dát dohromady souvislou větu. Moment – musím si nejdřív nechat všechno 
rozležet v hlavě, a celý příběh srozumitelně převyprávět. 

Tedy... Bydlím v bytě, který dohromady čítá čtyři větší místnosti. V každé z těchto místností 
tikají VŽDY JEDNY HODINY. 

Jak jistě každý ví z vlastní zkušenosti, skoro nenastane okamžik, kdy by všechny hodiny 
v bytě ukazovaly naprosto stejný čas. Někdy je seřídíte, ale brzy se některé začnou 
předcházet, zatímco jiné se zpožďují. V důsledku toho dochází k trochu zvláštním situacím: 
sedíte si třeba v obývacím pokoji, a žijete v neotřesitelné jistotě, že je právě půl osmé – tak to 
alespoň ukazují černé hodiny za sklem knihovny. Jdete do kuchyně, kde nástěnné hodiny 
ukazují půl osmé A TŘI MINUTY. Nahlédnete do ložnice, odkud na vás ze tmy blikají zelené 
digitální číslice: 19:26. 

Jako kdybyste přecházeli mezi prostory, kde vládne TROCHU JINÝ ČAS. 

Samozřejmě to je nesmysl – zkrátka se jen trochu rozcházejí hodiny. Nežijeme však dnes a 
denně v té dokonalé absurditě, kdy je hodinovým ručičkám přiznána magická schopnost 
rozhodovat o plynutí času? 

Teprve nyní, s určitým odstupem, jsem schopen posoudit, proč jsem se dostal do tak zapeklité 
situace – na vině není nic jiného než moje nedbalost a lenost. Nevěnoval jsem pozornost 
takovým nepodstatným detailům, že mi hodiny v každé místnosti ukazují úplně jiný čas. 
Hodiny se začaly rozcházet čím dál tím víc. Aniž by mě to znepokojilo, rozdíly mezi 
místnostmi se začaly zvětšovat až nebezpečně - například obývací pokoj nabral během 
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několika dnů ztrátu na ložnici skoro pětatřicet minut. Časová propast mezi kuchyní a ložnicí 
se rozevřela dokonce na jednu hodinu osm minut.  

A pak se to stalo. 

Po dlouhé době na služební cestě jsem opět vkročil do svého bytu. Byly skoro dvě hodiny 
odpoledne. Hned mi tam něco připadalo divné, ale nedokázal jsem určit, co konkrétně – snad 
nějaké divné světlo, zvrácené stíny...  

Zdálo se, že v kuchyni není nic v nepořádku, místnost byla prosvětlená odpoledním světlem, 
v němž se k linoleu tiše snášel rozvířený prach.  Ticho, jenom jednotvárné hučení lednice a 
rozvážné, těžkopádné TIK-TAK kyvadla nástěnných hodin. Vyhlédl jsem ven z okna, a chvíli 
pozoroval živou ulici plnou hrajících si dětí, a pracujících, kteří se právě vraceli ze 
zaměstnání, obtěžkáni nákupy. 

Když jsem však vešel do obývacího pokoje, postřehl jsem, že se kolem mě jaksi divně 
SETMĚLO. Rozsvítil jsem lustr a zamyšleně přistoupil k oknu.  

Spatřil jsem ztemnělé město, které se pomalu nořilo do večerního šera. Z tmavých kontur 
panelových domů se každou chvíli rozmžikal další obdélník okna přízračně mdlým svitem 
kuchyňské zářivky. Ulice, ozářená neónovými lampami pouličního osvětlení, byla tichá a 
prázdná. Pohledem jsem zavadil o ciferník za sklem knihovny. Ručičky se výsměšně 
rozpažovaly na půl šesté a pět minut. 

Začínal jsem chápat. S bušícím srdcem jsem se šel podívat do dalších místností bytu. 
V ložnici panovala neproniknutelná tma. Za prosklenými dveřmi balkónu na mě pomžikávaly 
hvězdy. Digitální číslice na rádiu v pomalých intervalech blikaly do tmy: 00:32.  

Zatímco v dětském pokoji právě svítalo. 

Bylo to neuvěřitelné, nepochopitelné a absurdní - čas v mém bytě se rozklížil na čtyři toky, 
plynoucí různou rychlostí. 

V první chvíli mě zachvátila panika, protože jsem čelil naprosto bezprecedentní skutečnosti. 
Jiné bytové katastrofy, které jsem kdy v životě prodělal, jako například prasklé topení, mi ve 
světle nynějších událostí připadaly jako dětské záležitosti – což je koneckonců pochopitelné, 
vzhledem k tomu, že jsem měl v bytě porušenou časoprostorovou kontinuitu. Pokusil jsem se 
hodiny seřídit na původní čas, ale k ničemu to nevedlo – v jednotlivých místnostech se 
zkrátka něco nenávratně ZVRTLO, a čas si dál plynul vlastním tempem. 

Postupně jsem si však na tuto zvláštnůstku svého obydlí zvykl, a dokázal jsem jí plně využít 
ke svému prospěchu: když jsem se třeba vzbudil ráno v ložnici, hrozilo, že budu muset jít 
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v sedm hodin do práce. Proto jsem jenom flegmaticky sbalil peřinu a ještě v polospánku 
odtáhl do kuchyně, kde právě bylo deset večer. Ustlal jsem si a spokojeně spal dál. 

Největší problém však spočívá v tom, že se mi časové rozjíždění nepodařilo zastavit, a rozdíly 
mezi pokoji vzrůstají až do neuvěřitelných rozměrů - momentálně vidím z okna v ložnici ulici 
rozžhavenou v červencovém slunci, a davy lidí spěchajících na koupaliště, zatímco za oknem 
v ložnici sleduji děti, které na zasněženém svahu sáňkují a staví sněhuláky. Z vedlejšího 
pokoje na téže straně vidím stejný svah, který je ale úplně opuštěný, holé pahýly větví 
vyrůstají z mlhy, a na spadané listí prší drobný listopadový déšť. 

Jistě, něco takového je samozřejmě neuvěřitelné, nepochopitelné a absurdní – ale stalo se to, 
za to ručím. Přinejmenším stejně absurdní je ovšem směšná nadutost člověka, který 
zkonstruoval nejrůznější mechanické přístroje, a začal si hrát na to, že krouživý pohyb 
hodinových ručiček rozhoduje o toku času. Celá záležitost spíš potvrzuje moji domněnku, že 
hodiny nejsou obyčejné mechanismy, ale že se v jejich hypnotickém tikotu skrývá magická 
moc, nerozlučně spjatá se samotným časem. 

 

Zoo – vězení nebo řešení? 

V jednom vzdáleném městě, ležícím nad řekou Radbuzou, měli velkou zahradu, ve které 

v různých ohradách a klecích žilo mnoho zvířátek.  Jelikož každá pocházela z jiné části světa 

a mluvila jinou řečí, nerozuměla si navzájem a tak v komunikaci byla omezena pouze na svůj 

druh. Jednou do této zahrady zavítala také paní učitelka se svými žáky, vzala s sebou i 

Horáčka a Pažouta. Ti využili prvního nestřeženého okamžiku a vytáhli Šebestové z kapsy 

utržené sluchátko. Jelikož jim paní učitelka hned po návratu ze zoo slíbila slohovku o zoo, 

měli evidentní zájem na tom, aby paní učitelku pokud možno ranila mrtvice. A tak rychle 

řekli do sluchátka, aby ta zvířata uměla mluvit. A skutečně, paní učitelku museli omývat 

vodou, když na vlastní uši slyšela zvířata mluvit, ale šlak ji přeci jen netrefil. Když odešli ze 

zoo, zapomněli zrušit své přání a tak od té doby se zvířata na celém světě dorozumívají 

lidskou řečí. Vezmeme-li v úvahu, kolik je na světě lidí a zvířat, stala se čeština, díky 

darebákům v podobě Horáčka a Pažouta, nejsvětovějším jazykem.  

Život v zoo šel dále stejně, ovšem pouze do té doby, kdy se opička Simonka naučila od své 

ošetřovatelky číst a psát. Od té doby hltala řádky jedné knížky za druhou a současně 
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vzdělávala i ostatní obyvatele zoo. V okamžiku, kdy se zvířátka začala dovídat pravdu o svém 

původu, začala stále více toužit po své domovině. A tak se mezi sebou jednoho dne 

domluvila, že každý odjede domů. Opička zařídila jízdenky do Afriky a lednímu medvědovi 

za polární kruh. Jenom lenochodovi se nikam nechtělo a tak v okamžiku, kdy obyvatelé zoo 

tajně opouštěli své klece a ohrady, doplazil se na kus řeči ke správci.  

Opička Simonka s bráškou Laňánkem už týden cestovali vláčkem kolejáčkem do Afriky, stále 

ještě byli na cestě, když jim náhle došly zásoby jídla a oběma dvěma začalo hrozitánksy 

kručet v bříškách. I konečně dojeli v Tanzanii na konečnou, vystoupili a šli směrem do 

pralesa. Hned na první pasece je potkal tygřík Nenasyta, který je chtěl sežrat.  Ale protože oba 

byli kost a kůže, řekl si, že počká, až přiberou. Pokračovali dál, až konečně při soumraku 

vstoupili do pralesa. Ustlali si na stromě, ale moc pohodlné to tam nebylo. Když oba 

sourozence začaly v noci kousat blechy, a Laňánkovi pavouk Ohryzáváček ohryzával palec u 

nohy, to už vzpomínali na své denně desinfikované pelíšky v zoo. Ráno je probudil prudký 

déšť, oba promočení, nevyspalí a hladoví se vydali na další pouť. Jak tak šli lesem, potkali 

náhle od řeky jdoucí opičky a opičáky. Hned se dali do hovoru a za chvilku už byli nejlepší 

kamarádi. Opičky s opičáčky jim vyprávěli o pralesním životě na stromech, také so počítali 

blechy a chlupy na hlavě. Naopak Simonka s Laňánkem povídali o svých zamřížovaných 

příbytcích v zoo., také o veterinární péči, bezpečnostní službě, uklízečkám, kuchyni a o svých 

pohodlných a teplých pelíšcích, ve kterých se jim vždy tak pěkně hajalo. Zpočátku byli 

spokojeni, ale postupně se Simonce i Laňánkovi začalo stýskat po teplé a pěnivé vodě ve 

vaně, po ošetřovatelích a zvířátkách v zoo. A tak jednoho dne se rozloučili, nastoupili na 

dlouhou plavbu vzducholodí, aby se vrátili domů, do města nad Radbuzou, kde na ně už čekal 

i lední medvěd Bělochlupáček. Pralesní obyvatelé dodnes s úctou vzpomínají na návštěvu 

z civilizace, zvláště jeden opičáček, který se už málem ustýskal.  

Autor: Jiří Kříž  
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Tajenka: „Pane, vy jste slepý a čtete si noviny? “ „Nečtu, pane…“ 

  1. zabiják 
  2. iniciály protektorátního ministra 
 školství a osvěty 
  3. smeták 
  4. značka kyslíku 
  5. ruská řeka (pozpátku) 
  6. neodborník 
  7. pocit 
  8. drobná starořecká mince 
  9. anglicky "slunce" 
10. slovensky "osel" (pozpátku) 
11. dva 
12. děvka 
13. značka arsenu 
14. touš 
15. značka vápníku 
16. evropan (pozpátku) 
17. předložka 
18. vedro 
19. chudák 
20. značka cínu 
21. světlost 
22. anglicky "bohatý" 
23. koroze 
24. SPZ okresu Hradec Králové 
25. solmizační slabika  
26. slovenská politická strana 

založená v listopadu 1989 (pozpátku) 
27. míra rychlosti lodi 
28. iniciály interpreta písně 
 Lodí bílou 

29. německy "červený" 
30. nuže 
31. strunné hudební nástroje 

ve 2. pádu (pozpátku) 
32. římsky 55 
33. MPZ Švýcarska 
34. opak dobra 
35. polovina (pozpátku) 
36. předložka 
37. míč v zámezí 
38. režisér filmu Slunce, seno, 

jahody 
39. kočkovitá šelma 
40. domovina 
41. vykastrovaný býk 
42. značka lutecia 
43. čutám 
44. matematická značka poloměru 
45. střevní cizopasník (pozpátku) 
46. anglický šlechtický titul 
47. dlouhohrající gramodeska 
48. pohádkový dráček (pozpátku) 
49. slovensky "jen" 
50. značka ampéru 
51. slovensky "nůž" 
52. značka hliníku (pozpátku) 
53. čidla sluchu 
54. nevidomí 
55. žlutý anorganický pigment 
56. míšenec (pozpátku) 
57. SPZ okresu Rakovník 
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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 16. února od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT 

Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 14. 2 . své  

CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast 

 

Výlet s Fokusem 

Vážení klienti Fokusu, pojďte s námi strávit sobotu 25. 2. 2017  
ve Františkových Lázních.  Společný sraz bude na 
nádraží v Chebu v 9:45h.   

 

• Mariánské Lázně – Cheb 9:08 - 9:28h  
• Sokolov – Cheb 9:04 - 9:30h  
• Aš – Františkovy Lázně 9:47 – 10:10 sraz ve 
Františkových Lázních v 10:30 v Městských Sadech 
na autobusové zastávce 

Z Chebu pojedeme autobusem do Františkových Lázní v 10:05h. Navštívíme tamní muzeum, Ptačí 
ostrov a zbytek času vyplníme posezením u kávy či zakoupením františkolázeňské oplatky. Vstupné 
do muzea činí 35Kč, pro ZTP 25Kč. 

Pokud máte zájem o tento výlet, prosím informujte svého klíčového pracovníka.  
 
Na výlet Vás zvou Blanka Horníková (tel. 778 407 856) a Týna Ozinkovská  
(tel. 778 727 391).  
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PProgram únor 
6. – 
10.2. 

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 Hudební/filmový klub 

(youtube, karaoke, film) 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink kogn.fcí 
a kreativní činn. 

Pauza na oběd Kreativní činnosti Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

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 Promítání filmu  Nestrukturovaný 
program 

  

13.–
17.2. 

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 Hudební/filmový klub 

(youtube, karaoke, film) 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink kogn.fcí 
a kreativní činn. 

Pauza na oběd Kreativní činnosti Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

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 Promítání filmu  Nestrukturovaný 
program 
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20. – 
24. 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 Hudební/filmový klub 

(youtube, karaoke, film) 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink kogn.fcí 
a kreativní činn. 

Pauza na oběd Kreativní činnosti Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Společ. hry 
v krajské knih. 

Pauza na oběd Program dle vlastního 
výběru 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Promítání filmu  Nestrukturovaný 
program 

 

 

 

27. 2.– 
3. 3. 

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 Hudební/filmový klub 

(youtube, karaoke, film) 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink kogn.fcí 
a kreativní činn. 

Pauza na oběd Kreativní činnosti Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

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 Promítání filmu  Nestrukturovaný 
program 

 


