
 
 

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 

POZOR! NOVÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 

Své příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti týkající se Měsíčníku zasílejte prosím nově na 
emailovou adresu: fokus.redakce@seznam.cz 

Kdo nemá možnost poslat přes email, může příspěvek psaný ručně předat osobně v STD 
komukoli z přítomných terapeutek. 

Uzávěrka dalšího čísla je 29. 3. 2017 
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AAktuálně 
Sociálně terapeutická dílna hledá posilu! 

Do týmu STD hledáme terapeuta. 

Co Vás u nás čeká? Přátelská atmosféra malého týmu kolegyň a ještě přátelštější ze strany 
klientů našich služeb. 

Co od Vás na oplátku požadujeme? 
Měl/a byste být komunikativní, trpělivý, veselý člověk, s velkou mírou kreativity. Ideálně 

ovládat umění šicího stroje. Nešijeme žádné složitosti, nemusíte mít strach. Pomůžeme Vám, 
naučit se nové věci a vybrousit si naučené postupy. 

Pokud šít neumíte, nezoufejte. Můžete se stát součástí dalších našich programů. 

Požadované vzdělání: 

Min. Kurz pracovníka v sociálních službách. Je možné si jej doplnit až po nástupu. 

Pro více informací volejte: 775 562 060 – Štěpánka Šimková, vedoucí STD 

Pro zařazení do výběrového řízení posílejte motivační dopis a strukturovaný životopis na email: 
loudova@fokus-mb.cz 

 

Život a dílo lidí s duševním onemocněním 

NRZP vydala na konci loňského roku velmi vydařenou publikaci. Doporučuji nahlédnout, 
mně osobně zaujala velmi. Krátké info o publikaci + odkaz na ni naleznete níže. Na stránkách 

NRZP najdete krom této publikace spoustu dalších zajímavých informací.  

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. vydala na konci roku 2016 
publikaci "Život a dílo lidí s duševním onemocněním". V publikaci dvojice autorů Kateřina 

Málková a Josef Gabriel představují šest příběhů lidí, kteří prošli vážným duševním 
onemocněním. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a je zdarma 

ke stažení. 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/publikace.pdf 
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Jak bojovat se stigmatem duševních nemocí? Nejvíce zabírá společenský kontakt, říká 
zahraniční zkušenost 

Jsou nejčastějším důvodem invalidity, přesto ale pro mnohé zůstávají tabu. Duševní 
onemocnění bývají i dnes něčím, co lidé skrývají, za co se stydí a o čem se jim nechce mluvit. 
Není divu, když by velká část Čechů vedle člověka s mentální poruchou nechtěla ani bydlet a 
i v Británii si v roce 2013 polovina lidí myslela, že duševně nemocní nejsou schopni nést 
odpovědnost za své činy. Přesto se ale některé vyspělé země postavily problému čelem a 
rozhodly se se stigmatizací bojovat. Například zmíněná Británie dala do kampaně Time to 
Change miliony liber. Příkladně pak k věci přistoupilo Norsko, které se na konci 90. let 
minulého století rozhodlo přebudovat od základů celý systém psychiatrické péče a spolu s ním 
i vnímání lidí. Klíčem je přitom společenský kontakt. O tom, jak se stigmatizací bojují za 
hranicemi, přijeli do Česka poreferovat odborníci v rámci na konference Od stigmatu 
k rovnosti, která se konala na podzim na pražské Filosofické fakultě UK. 

Pokud se podíváme na stav ve vyspělých zemích, ani tam není situace ideální – je ale stejně o 
dost lepší než v Česku. „Kdo v Británii trpí největší diskriminací? Lidé s duševními 
poruchami, a to dokonce víc než bývalí vězni,“ říká profesor komunitní psychiatrie Graham 
Thornicroft. Situace ovšem není stejná u všech duševních onemocnění. Britské průzkumy 
ukázaly, že zatímco mnoho lidí zůstává obezřetných vůči schizofrenikům, pacienti s depresí 
jim vadí čím dál méně. A není to pouze Británie – podle průzkumu provedeného ve 40 zemích 
po celém světě se s diskriminací setkalo 90 procent schizofreniků. Zhruba třetina k tomu 
dodává, že už se ani nepokoušejí získat práci a přátele s tím, že je jim jasné, že neuspějí. U 
depresí pak bylo toto číslo o něco nižší, jednalo se o necelých 80 procent. Dobrou zprávou 
však je, že se s těmito trendy dá bojovat – a potvrzují to i metaanalýzy. Shodují se na tom, že 
nejlepším způsobem, jak se stigmatizací bojovat, je společenský kontakt.  

V současnosti existuje 12 zemí, které mají národní destigmatizační kampaně. Například ta 
britská s názvem Time to Change využívá celou řadu médií od billboardů po krátké filmy. 
Výsledky kampaně, která začala v roce 2009 a ročně na ni jde pět milionů liber, jsou pak 
každoročně hodnoceny. Cílem přitom byla změna postojů, chování a snížení diskriminace, a 
byla to právě diskriminace, s níž se díky kampani povedlo udělat nejvíce. I v tomto případě se 
prokázal největší přínos sociálního kontaktu mezi lidmi s duševním onemocněním s těmi 
ostatními.  

Jedním z příkladů, kde můžeme v současnosti hledat inspiraci, co se týče destigmatizace, je 
Norsko. Když tamní král i ministr financí zjistili, že si duševní choroby vyžádají o třetinu 
větší náklady než rakovina či srdeční choroby, rozhodli se učinit z duševního zdraví prioritou, 
stejně jako ministr zdravotnictví. „Je celá řada důvodů, proč se tím všichni začínají zabývat. 
Jedním jsou náklady na duševní zdraví, ale pokud se to týká třetiny či poloviny populace, tak 



 

 

 

5 
 

  

 

 

 

 

jsou to také voliči. Jinými slovy, pokud chcete zůstat u moci, učiňte duševní zdraví svou 
prioritou – získá vám to množství hlasů,“ nastiňuje norskou situaci Arne Holte, ředitel pro 
oblast duševního zdraví na Norském institutu veřejného zdraví při University of Oslo. 

Doufejme, že i v České republice díky započaté reformě psychiatrie začneme se stigmatem 
účinně bojovat. Dobrou zprávou je, že je reforma vládní prioritou – a nyní tak nezbývá než 
doufat, že první výsledky plánů, na nichž se pracuje už několik let, začnou být vidět v praxi. 

Celý článek naleznete na adrese: http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/02/jak-bojovat-se-
stigmatem-dusevnich-nemoci-nejvice-zabira-spolecensky-kontakt-rika-zahranicni-zkusenost/ 

 

 

Problémy a potřeby lidí s duševním onemocněním – další zajímavá publikace 

 
Od dubna 2015 do června 2016 realizoval spolek Dobré místo dva projekty podpořené z 

Norských fondů. Jeden s názvem Peer aktivity a druhý s názvem Informační aktivity v 

souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. 

Informační aktivity měly v programu dotazníkové šetření mezi lidmi s duševním 

onemocněním, rozhovory s pacienty, rodiči a odborníky, vytvoření sedmi tematických bloků 

zaměřených na oblasti důležité pro utváření života lidí s duševním onemocněním, a pak 

analýzu získaných informací. Publikace Problémy a potřeby lidí s duševním onemocněním 

shrnuje výsledky toho všeho. Jejím jádrem je právě zmíněná analýza doplněná o výběr 

nejzajímavějších článků, které vznikly v průběhu obou projektů.  

 
Ke čtení na: http://www.lidemezilidmi.cz/pdf/dm_reforma.pdf  
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Z našich středisek:  

TT Sokolov 

NNenechat se strhnout k oplácení 
V úterý 16. února se v sokolovském sídle Fokusu konalo setkání s katolickým farářem, panem 
Petrem Bauchnerem. Byl jsem zvědavý na to, co se při těchto setkáních probírá, a zároveň měl na 
odborníka na náboženské otázky připraveno několik dotazů.  

Podobná setkávání nad záležitostmi víry mohou být pro okruh klientů Fokusu v mnohém 
přínosná – lidé, kteří prošli psychickou krizí, v náboženství často hledají spásu a naději ve své 
mnohdy nelehké životní situaci. Náboženská témata jsou těmto lidem většinou blízká.  

Petr Bauchner zapůsobil jako velmi inteligentní a vzdělaný člověk, a diskuze byla zajímavá. 
V sídle sokolovského Fokusu jsme se (včetně pana faráře) sešli celkem čtyři. Hned na úvod se 
řešil první dotaz, jak se v době složitých mezilidských vztahů má člověk chovat, aby 
následoval křesťanskou etiku. Jak se správně zachovat k těm, kteří na nás útočí a ubližují 
nám, a při tom neporušit Kristovu zásadu: „Když ty po mě kamenem, já po tobě chlebem.“ 
Dodal jsem k tomu, že na nástěnce evangelického kostela jsem se kdysi dočetl, že v takovém 
případě je třeba „posílit své srdce“.  Petr Bauchner to komentoval, že lépe by to zřejmě sám 
neřekl. „Za všechno špatné na tomto světě může protivník Boha, tedy Satan,“ uvedl farář. 
„Jeho taktikou je přitom vtáhnout co nejvíce lidí do svých her nenávisti. Důležité je tedy 
dotyčnému neoplácet stejnou mincí, a nenechat se touto nenávistí pohltit. Ta pak totiž nejvíce 
škodí především nám samým.“ 

Druhá otázka směřovala na to, proč je právě katolická církev cílem tak silné kritiky ze strany 
velkého počtu lidí, s nimiž se běžně setkáváme. Shodli jsme se na tom, že v lidské historii 
neexistuje organizace, která by za sebou měla výhradně pozitivní skutky. „Vztahy s ostatními 
církvemi však máme velmi dobré,“ uvedl Petr Bauchner. Od ostatních církví odlišuje tu 
katolickou institut „učitelského úřadu“, který dává doporučení, jak původní učení Bible 
přizpůsobit stále se měnícím moderním podmínkám. Díky tomu se katolická církev neštěpí, 
na rozdíl od jiných, menších církví, které k tomu mají sklony. 

Ale dost s mnohdy složitými náboženskými otázkami. Na tomto setkání byla nejdůležitější 
náboženská praxe – četlo se hodně z Bible a předříkával se Otčenáš. Z celého setkání jsem si 
odnesl poučení, že i v dnešním světě plném agresivity a konfliktů je možné být pozitivní a žít 
svůj život tak, aby byl v souladu s Kristovým pohledem na svět. 

Michal Černý 
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TT Cheb 

� V Chebu již funguje naše psychiatrická ambulance. Je možné klientům i předepisovat 
léky. Fungovat zde budou zatím stážující lékaři z Bohnic. Lékařky z Bohnic se k nám 
přijeli podívat v termínu 20. – 21. 2. v rámci stáže.  

� Tuto sobotu dne 25. 2. proběhne výlet do Františkových Lázní.  Informace o tom, jak 
se výlet účastníkům líbil a co zajímavého během něj viděli a navštívili, se objeví v 
příštím čísle zpravodaje.  

 . 

TT Karlovy Vary      

Setkání svépomocné skupiny rodičů ve Vánočním domě 

Setkání ve Vánočním domě bylo zajímavé a všem se líbilo. Průvodkyně nás všude ochotně 
doprovázely a vysvětlovaly, co kdo chtěl vědět. Každý si koupil nějaký dárek a pan Dařena 
udělal i fotografie. Výstava medvědů a kouzelné městečko nás pobavilo. Potom jsme jeli do 
pizzerie. Bylo tam příjemné prostředí, hned nám donesli pití, ale na pizzu jsme čekali 1 a ½ 
hodiny. Donesli nám jednohubky jako pozornost podniku.  

Řešili jsme každého problémy. Došlo i na informace o lázních Kyselka. Přišly tam malé děti, 
tak jsme jim vyrobili čepičky z ubrousků a bavilo nás je pozorovat, jak se s nimi fotí. Když 
konečně donesli pizzu, moc jsme si pochutnali.  

Příští schůzka bude 30. 3. 2017 (čtvrtek) v 16:30 hodin v Chebu v kanceláří terénního týmu. 
Na schůzce bude muzikoterapie! � Všechny srdečně zveme na nevšední zážitek.  

Míla - 775 562 054 

Plážový volejbal 

V minulém čísle měsíčníku jsem vás informovala o svých návštěvách jiných služeb. Na stáži 
v Nymburce jsem navrhla společný relaxační program. Jedná se o plážový volejbal.  

Potřebujeme naplnit karlovarský tým, a jelikož od minula ze přihlásilo zatím jen 6 lidí – 
z toho 3 hráči a 3 roztleskávačky, připomínám tuto akci ještě jednou! � Žádám vás proto 
ještě jednou, kdo má o volejbal zájem – klienti, zaměstnanci i rodiče, zavolejte mi nebo 
napište sms na tel. číslo 775 562 054. 

Děkuji a těším se! Míla B.  
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STD Karlovy Vary      

Rozloučení a poděkování 
Je tomu 2,5 roku, kdy se v zářijovém čísle měsíčního zpravodaje objevila zmínka o 

mém nástupu do STD Fokusu na pozici pracovního terapeuta.  

Zpočátku jsme byli jak já, tak vy, k sobě nedůvěřiví. Trvalo nějaký čas, než jsme si 
společně vybudovali vztah. Myslím, že se nám to podařilo. Teď nastal čas loučení. Je mi 
z toho trochu smutno. Zvykla jsem si na život s vámi a budete mi chybět. Život je ale i o 
změnách, však to vy dobře víte, a tak jsem se i já rozhodla ten svůj změnit.  

Od března se již společně v STD vídat nebudeme. Kdo by ale chtěl, můžeme nadále 
zůstat ve spojení, nebráním se tomu. Ba naopak, ráda bych věděla, jak se Vám nadále daří. 
Požádejte ostatní terapeutky o kontakt na mne.  

Na Fokus jsem nezanevřela a odcházím z něj z více důvodů. Není to tak, že by mne 
k tomuto rozhodnutí přiměla jedna věc nebo dokonce jeden člověk. To zmiňuji proto, že se 
mě na to hodně z vás ptalo. � Pokud budu mít možnost, přijedu se za Vámi čas od času 
podívat.  

Chci Vám všem poděkovat za dobu, kterou jsme spolu strávili. Bylo mi tu hezky a 
jsem ráda, že jste mi umožnili nahlédnout do svých životů a podělili jste se o své zkušenosti. 
Dalo mi to hodně a snad i vy na mne budete vzpomínat stejně pozitivně.  

Ptáte se, kdo zaujme mé místo. To bohužel zatím nevím. V tuto chvíli provoz dílny 
poběží v oslabení jen se třemi terapeutkami. Pokud znáte někoho vhodného, nechť se přihlásí 
na dílenský inzerát.  

Měsíční zpravodaj bude vycházet nadále v pravidelných intervalech, tentokrát pod 
taktovkou někoho jiného. Koho? Nechte se překvapit ;-)  

Mějte se moc hezky, Eliška  
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CCo budeme vařit v březnu? 
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 březen 

PO 6. 3. – polévka a štrůdl 

ST 8. 3. – plněné bramborové knedlíky se zelím 

PO 13. 3. – polévka a koláče  

ST 15. 3. – Tradiční a celero-mrkvové karbanátky, bramborová kaše, okurka 

PO 20. 3. – polévka a ovocné knedlíky  

ST 22. 3. – těstoviny s brokolicovou omáčkou  

PO 27. 3. – polévka a bábovka  

ST 29. 3. – Rajská omáčka s knedlíkem  

PO 3. 4. – polévka a tvarohový moučník 

ST 5. 4. – rybí filé s celerem a jablky, brambor 

DOBROU CHUŤ � 

Polévky – boršč, bramborová se sýrem, kuřecí vývar, hrachová, kapustová s brambory 

: 
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Vaše příspěvky: 

Citáty od Aničky Mendelové 

� Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek 
� I ta nejtěžší hodina ve vašem životě má jen 60 minut.  

 

Proč jezdíme po silnici vpravo? 

Při cestě autem po evropských silnicích, s výjimkou Velké Británie, bereme jako naprostou 
samozřejmost, že volant v automobilu je umístěn vlevo a mi jezdíme po pravé straně vozovky. Nebylo 
tomu tak vždycky, ještě za první a druhé republiky, v letech 1918 až 1939, se jezdilo vlevo.  

Nad důvody levostranného a pravostranného řízení si mnozí badatelé lámou hlavu dodnes. Kolébka 
automobilismu v Evropě je spojena spíše s jízdou po levé straně vozovky, ale existovalo několik důvodů, 
proč se postupně automobilismus přeorientoval na pravou stranu. Proč se ale původně jezdilo vlevo? 
Toto bylo ovlivněno historickými zkušenostmi, kdy jezdec na koni, už od časů starověkého Egypta, se 
pohyboval po cestě vlevo. Příčinou bylo bezpečí, jelikož pokud by vás protijedoucí osoba napadla, bylo 
možno se tak lépe bránit, poněvadž většina lidí jsou praváci, tudíž drží meč v pravé ruce a tak v případě 
souboje je výhodnější se držet vlevo a mít útočníka po pravé straně.  

Situace v USA byla odlišná. Přibližně od 18. století jezdila spřežení koní napříč Amerikou po pravé 
straně. Někdejší povozy byly taženy několika páry koní, kdy kočí sedávali na některém z koní vlevo, 
jelikož drželi bič v pravé ruce, aby tak mohli lépe koně popohánět. Z tohoto důvodu se kočí 
s protijedoucím vozem vyhýbali tak, aby jej měli vlevo od sebe a ze své pozice jej lépe viděli. 
Pravostranný provoz v USA se do zákona poprvé dostal v roce 1792.  

V Evropě se provoz po pravé straně začal rozmáhat po napoleonských válkách. Traduje se, že Napoleon 
Bonaparte vodil své vojsko po pravé straně cest, což vyplývalo z francouzské historické zkušenosti – 
koně jezdívali vlevo (viz výše, kvůli bezpečnosti jezdce), zatímco chodci kráčeli vpravo. Navíc byl 
Napoleon levák, a tak se na pravé straně cesty mohl lépe bránit. Provoz na pravé straně se pak 
Napoleon snažil zavádět i na dobytých územích a v koloniích. 

Ne všude ale Napoleonovo snažení slavilo úspěch. V Rakousku-Uhersku se jezdívalo nadále vlevo, 
levostranný provoz zde byl dokonce v roce 1915 uzákoněn. Pravidlo po rozpadu Rakouska-Uherska 
vydrželo i v nástupnických státech, a to včetně tehdejšího Československa. 
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Po 1. světové válce se postupně začínají prosazovat automobily s volantem vlevo. Důvodem je, že do 
Evropy se začaly importovat auta z USA, kde v této době již probíhala hromadná pásová výroba a auta 
z důvodu jízdy vpravo měla volant vlevo. Po pravostranném pohybu vozidel začala volat i Pařížská 
úmluva v roku 1926, která z internacionálního pohledu řešila jízdu motorovými vozidly.  

Překvapující jsou výroky dnešních odborníků, kteří prohlašují, že z biologického hlediska je pro řidiče 
přirozenější levostranný provoz, jelikož většina osob má silnější pravé oko a z tohoto důvodu je 
bezpečnější mít protijedoucí vozidlo vpravo od sebe (pozorujeme ho silnějším okem).  

Traduje se, že jízdu vpravo v Čechách a na Moravě zavedli Němci po okupaci. Skutečnost je ovšem 
trochu jiná. V roce 1931 se tehdejší Československo zavázalo k tomu, že do pěti let zavede 
pravostranný provoz. Ovšem Národní výbor o změně strany provozu na silnicích rozhodl až v roce 1938 
s tím, že zaveden bude k 1. květnu 1939. Důvodem tohoto zpoždění byl boj s odporem veřejnosti, 
mnozí dopravní znalci poukazovali na nákladnost takovéhoto počinu. Doba obsazení Sudet a následné 
zřízení Protektorátu Čechy a Morava, zavedení pravostranného provozu o pár týdnů urychlila. Jízda 
vpravo byla zavedena 17. března 1939. Je tudíž nutné podotknout, že Němci se o zavedení 
pravostranného provozu nezasadili, jak se někdy traduje, ale pouze jej urychlili. Zapotřebí je ještě 
dodat, že vozy německých vojáků jezdily po Praze vpravo už před oficiálním zahájením pravostranného 
provozu. 

Po skončení 2. světové války se už ve většině Evropy jezdilo vpravo, výjimkou dodnes zůstala třeba 
Velká Británie. I ta však v šedesátých letech uvažovala nad změnou směru provozu, kvůli bezpečnosti 
a nákladnosti takového projektu ale byla myšlenka opuštěna. 

To naopak ve Švédsku se v roce 1967 rozhodli levostranný provoz na pravostranný změnit, a to 
přestože Švédové v referendu vypsaném v roce 1955 byli zásadně proti takovému kroku. Zkrátka 
změny se nikdy nikomu nelíbily. Politici ale viděli, že se na švédských silnicích objevuje stále více aut s 
volantem na levé straně kabiny – jednalo se o vozy dovezené z okolních států, případně vozy turistů. 
Kvůli bezpečnosti tak byla změna provozu nevyhnutelná. 

Výsledkem mnoha úprav dnes zhruba dvě třetiny světa jezdí po pravé straně silnice, v Evropě jsou 
výjimkou vedle Velké Británie také Gibraltar, Irsko, Kypr nebo Malta. Naposledy došlo ke změně 
provozu na ostrově Samoa, která se však v roce 2009 paradoxně vrátila k dnes méně obvyklému 
levostrannému provozu. Důvodem byl fakt, že bylo jednodušší a levnější importovat do země auta z 
Austrálie a Nového Zélandu, kde se jezdí vlevo. 

Na základě podkladů z internetu zpracoval: Jiří Kříž  
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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. března od 13:30 do 15:00 v kanceláři TT Sokolov. 

Svojí účast potvrďte, prosím, do úterý 14. 3. své CM. Předem děkujeme za Váš zájem a účast 

Rozpis akcí na Drop-Inu v Sokolově 

Srdečně Vás zveme na akce, konané v rámci Drop-Inu, který probíhá pravidelně  
každé úterý od 9:00 do 12:00 v prostorách zasedačky Fokusu Sokolov. 

Pro zpestření jsme pro Vás vymysleli různá témata. 

Ostatní úterky, které nejsou uvedeny z rozpisu, budou probíhat tak, jak jste obvykle 
zvyklí. Posezení u kávy s debatou na různá témata a pouštění Vašich oblíbených 

songů. 

Změna programu je logicky možná. 

Budeme velice rádi, když i Vy sami přijdete s nějakým nápadem, neb více hlav, více 
ví. Děkujeme Vám za spolupráci. 

Program Drop Inů : každé úterý 9 – 12 hodin, zasedačka : 

7. 3. - Vaření 

21. 3. - Vyrábění z pedigu 

4. 4. -  Ubrousková technika 

11. 4. - Velikonoční posezení 

18. 4. - Zdravý životní styl 

25. 4. - Sociální dávky + finanční gramotnost 

2. 5. - Restart mozku 

16. 5. - Grill párty 
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Výlet s Fokusem 

Vážení klienti Fokusu, přijďte s námi příjemně strávit sobotní  

odpoledne 25. 3. 2017 v centru 

Sea Bowling Karlovy Vary- vedle STD Fokusu v Drahovicích. 

 
 

Odjezd z vlakového nádraží v Chebu v 12:27 hod. 

Odjezd z vlakového nádraží v Sokolově v 12:52 hod. 

Příjezd do Karlových Varů v 13:13 hod. 

Z autobusového nádraží od Tržnice autobusem MHD č.6 v 13:59 přijedete na zastávku 
Východní ulice, která je přímo u budovy Hestie, kde na vás budeme čekat a kde se nachází 
STD.  

Cestu do Varů a z Varů zpět do místa bydliště si každý klient platí sám, stejně tak i vstupné na 
bowling, které je na dvě hodiny celkem 540,- Kč. Cena je za 1 dráhu pro 8 klientů, to 
znamená, že tuto platbu rozdělíme počtem hráčů. To znamená, že pokud se nás sejde 8, každý 
zaplatí 68,-Kč, 7 hráčů – 77,-Kč, 6 hráčů -90,-Kč, 5 hráčů – 108,-Kč, 4 hráči – 135,-Kč 

Sejdeme se v prostorách STD v Drahovicích, Stará Kysibelská 602/45.  

Prosíme zájemce o tuto akci, aby se přihlásili co nejdříve, nejpozději však 23. 3. 2017, 
abychom v případě velkého zájmu mohly zamluvit ještě jednu dráhu. Minimální počet 
zájemců, s kterými akce proběhne, jsou dva. Nahlašovat svou účast můžete:  

Štěpánce Šimkové tel.: 775 562 060 nebo Simoně Erbertové tel.: 777 365 237 

Odjezd vlaku zpět na Sokolov a Cheb z Varů je v 16:43 hod., nebo později v 17:44hod.  

MHD z ulice Východní jede v 15:57hod., případně v 16:32hod.  

S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu! Budeme se na vás těšit� 
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PProgram březen 
6. – 
10.3. 

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/ 
společenské hry  

Nestrukturovaný 
program 

  

13.–
17.3. 

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/čtení Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Povídání o vitamínech a 
minerálech s Dášou – 
proč je potřebujeme a 

kde je najdeme 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Promítání filmu/ 
společenské hry  

Nestrukturovaný 
program 
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20. – 
24. 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 Návštěva krajské 
knihovny – společenské 

hry 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Promítání filmu Nestrukturovaný 
program 

 

 

27. 2.– 
31. 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 Nákup potravin do STD Nestrukturovaný 
program 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink 
kogn.fcí a 

kreativní činn. 

Pauza na oběd Kreativní činnosti/čtení Nestrukturovaný 
program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské 
hry/Procházka  

Nestrukturovaný 
program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Program dle 
vlastního 
výběru 

Pauza na oběd Karlovy Vary – známe je 
nebo neznáme? Společné 

vyprávění o K. Varech 

Nestrukturovaný 
program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Promítání filmu/ 
společenské hry 

Nestrukturovaný 
program 

 


