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Medailon 

VYSLEDUJI TO, CO NEBYLO ŘEČENO NAHLAS 

(Rozhovor s Markem Lučinem) 
 

►Zmiňoval jste, že k práci pro Fokus vás přivedla nějaká osobní zkušenost 
s psychickými obtížemi. Můžete podrobněji popsat, co konkrétně to bylo?  

K práci ve Fokusu mě skutečně přivedla osobní zkušenost s duševním 
onemocněním. Moje maminka měla v určité době svého života velké úzkosti a 
deprese a já jsem tyto sklony tak nějak podědil a kolem 25. roku svého života 
jsem prožívat také nepříjemné stavy úzkostí, depresí a obsesí. Bylo to složité 
období, které jsem naštěstí překonal a dnes mohu říci, že jsem více stabilní, 
odolný a ukotvený. 

 

► Marek Lučin původně pracoval ve Františkových Lázních jako masér, nyní 
působí jako case manager chebského týmu. 

►Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? A jakou školu jste vystudoval? 

Vedle různých brigád nebo neodborných pracovních zkušeností byla doposud 
mou největší pracovní zkušeností práce v a.s. Lázně Františkovy Lázně. Tam 
jsem zpočátku pracoval jako sanitář, později jako masér. Vystudoval jsem SŠ 
zdravotnickou v Chebu, obor zdravotnický asistent, v současné době dokončuji 
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studium na VOŠ zdravotnické v Chebu, obor sociální práce a speciální 
pedagogika. 

►Bavili jsme se o vaší literární činnosti. Jaké máte další koníčky, co děláte ve 
volném čase?  

Ve volném čase jezdím rád na kole nebo chodím na procházky či jezdím na 
výlety s kamarády. Rád čtu, poslouchám hudbu, sleduji filmy, a pokud mi to čas 
dovolí, snažím se pravidelně meditovat. Občas si rád zahraju na PC nějakou hru. 
Dříve jsem rád psal menší literární útvary, teď již tolik ne, ale občas se k tomu 
vracím. Jde spíše o zachycení mých zážitků a prožitků. Zachycuji tak některé 
okamžiky svého života. 

►Jakou hudbu rád posloucháte? Jaké knihy, noviny, 
časopisy čtete?  

Hudba je mou velkou zálibou a rozpětí žánrů a interpretů je 
velmi široké. Ale řekněme, že jsou mými oblíbenci hlavně 
Depeche Mode, Massive Attack, Nick Cave, David Bowie, PJ 
Harvey a z našich interpretů PSH, Vladimír 518, Načeva, 
Moimir Papalescu a Vanessa. Co se týče knih, tak čtu hodně 
buddhistické literatury, nejoblíbenější je třeba kniha od 
Eduarda Tomáše – Milarepa. K dalším oblíbeným autorům 
patří Jan Pelc, Jáchym Topol, Tom Robbins, Charles 
Bukowski, Jack Kerouac. Pravidelně si kupuji časopis Instinkt a časopis o 
záhadách Enigma. Mám rád Reflex a Respekt, z denního tisku MF Dnes. 

►Máte doma nějaká domácí zvířata? 

Domácí zvířata nemám, ale moc rád bych si jednou pořídil psa, nějaké středně 
velké plemeno. Jako dítě jsem doma měl andulky, křečíky džungarské a rybičky. 

►Co vás na práci pro Fokus nejvíc baví? 

Na práci ve Fokusu mě nejvíce baví pružná pracovní doba, tedy to, že si 
můžeme naplánovat svůj pracovní harmonogram tak, aby nám to vyhovovalo. 
Také oceňuji, že je práce pestrá, že trávíme čas v terénu a nemusíme celý den 
sedět v kanceláři. Velmi oceňuji možnost dalšího vzdělávání formou studijního 
volna, také jsem rád za možnost účastnit se různých odborných kurzů a stáží. 
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►A naopak, je něco, co vám vadí nebo vás rozčiluje? 

Někdy mi vadí, když se práce nakupí, to může být mou špatnou organizací práce 
nebo se objeví nějaké další povinnosti, které musíme vyřešit. Myslím tím třeba 
různou administrativní činnost. Někdy mě trochu nazlobí, že nás někteří klienti 
kontaktují i v mimopracovní dobu. Ale naštěstí většina z nich chápe, že máme 
taky svůj osobní život a respektují to. 

►Jaké jsou podle vás v práci case managera vaše silné stránky? 

Myslím si, že jsem dobrý pozorovatel a posluchač, některé věci dokážu 
vysledovat nebo vyrozumět, aniž by byly vyřčeny nahlas. Myslím si, že jsem 
empatický a chápavý, nemám předsudky vůči nikomu a ničemu. 
Díky své osobní zkušenosti s duševními problémy mohu „možná“ 
lépe rozumět tomu, co někteří naši klienti prožívají. 

Závěrem bych chtěl poznamenat, že mne práce ve Fokusu moc baví 
a že je to doposud nejlepší práce, ve které jsem mohl působit. 
Oceňuji třeba i to, že jsem začal konečně řídit auto a že jsem se 
mohl „vyjezdit“, i když i s některými menšími kolizemi. Také bych 
rád zmínil důležitost týmové práce a chtěl bych poděkovat všem 
mým kolegům, díky kterým se pro mne práce ve Fokusu stala velmi 
příjemnou. Rád bych jmenoval některé bývalé kolegy, kteří mi moc 
scházejí. Vzpomínám tak často na Elišku Chlapcovou, Blanku Horníkovou, 
Beatrice Slavíkovou, Martinu Eisenhammerovou a ze sokolovského týmu třeba 
na Ladu Balickou. Věřím, že noví kolegové, kteří mezi nás nastoupí, budou 
stejně tak dobří a týmoví hráči, jako byli právě jmenovaní.◄ 

Michal Černý 
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Výlet Fokus Cheb - výstava Dvorky a areál Krajinky 
Program: Od nádraží půjdeme na výstavu Chebské dvorky. Poté procházkou do 
areálu Krajinky u řeky Ohře, kde si můžeme udělat piknik. Bude zde možnost 
zahrát si ping pong nebo míčové hry a také bude možnost vidět výstavu 
leteckých modelů.  V případě nepřízně počasí budeme mít možnost zajít na 
kávu do blízké kavárny na krajince.  

Co si vzít s sebou: Pití, svačinu, sportovní pohodlné oblečení, případně drobný 
peníz na kávu.   

 

Kdy:     17.6. 2017 

Kde se sejdeme:   před budovou chebského nádraží v 8:30  

►Spoje do Chebu:  

Z Karlových Varů:   osobní vlak - 7:30, v Chebu bude v 8:25 

Ze Sokolova:   osobní vlak - 7:54, v Chebu bude v 8:25 

►Spoje z Chebu: 

Rychlík - 12:27, v Sokolově bude v 12:51, v Karlových Varech v 13:13 

Osobní vlak - 13:21, v Sokolově bude v 14:51, v Karlových Varech v 14:16 

Svoji účast potvrďte svému klíčovému pracovníkovi, nebo nám do středy 14. 6. 

Kontakty: Markéta Benešová, tel.: 778 407 858, Marek Lučin, tel.: 778 407 859 

Těšíme se na vás.   
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Sociálně-terapeutická dílna (STD) 
Karlovy Vary     

Výlet STD na Kozodoj 
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 jsme podnikli výlet na biofarmu Kozodoj. Již od rána nám 
přálo počasí. S dobrou náladou jsme se proto vydali z dílny. Postupně se k nám 
ještě přidali další výletníci a konečně jsme zahájili cestu přírodou.   

Měli jsme příležitost si při chůzi popovídat, semleli jsme všechno příjemné, co 
nás napadalo. Cesta nám proto velice rychle ubíhala. Všude kolem příroda, 
která je v tuto dobu už v plném kvetení, zpěv ptáků, spousty včel, míjeli jsme 
dva úžasné rybníky s labutěmi – no prostě nádhera. 

 

Na Kozodoji na nás už čekal náš průvodce Matěj, a proto jsme měli radost, že 
právě on nás bude celou prohlídkou provázet. Jeho výklad byl opravdu hodně 
detailní, řekl nám spoustu zajímavých informací o životě zvířat, která chovají. 
Viděli jsme koně, osly, krávy, lamy, králíky, prase domácí a prasata divoká, 
krocana, kachny a všechny jsme měli možnost si pohladit a za to jim dát 
pamlsky, které pro ně měli připraveny.  
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Na zpáteční cestě jsme se ještě občerstvili v Osvěžovně na Kozodoji, kde jsme 
shrnuli společné zážitky a vyhodnotili jsme výlet jako obzvlášť povedený. Bylo 
nám moc fajn a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Vřele doporučujeme všem, 
kdo na farmě Kozodoj nebyl, stojí to za to – udělejte si výlet!◄ 

Simona a Dáša, STD 

 

 

 

►Logo ekologické farmy Kozodoj  
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PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ PRÁCE A ZAMĚŘENÍ NA DNI RODIN 
ROLAVA 2017 

V květnu jsme představili práci naší terapeutické dílny všem, kteří navštívili Den 
rodin v Karlových Varech v odpočinkovém areálu Rolava. Akci pořádalo 
sdružení NÁHRADNÍM RODINÁM, o.p.s. 

  
►Na Dni rodin v Karlových Varech v areálu  Rolava 
jsme představili výrobky naší terapeutické dílny. 
 

►Toto je modelka, které malou 
zástěrku koupil tatínek. Vyprávěl nám, 
že malá slečna strašně ráda překáží u 

vaření. 
 

Celá akce se velice povedla, přišlo velké množství dětí a někteří i s rodiči. Děti 
zápolily v různých disciplínách, jak ve vědomostech tak také ve zručnosti.  

Díky bohatému programu, který byl v různých částech centra, jsme měli 
možnost stále představovat naše výrobky jak dětem, tak dospělým. 

Někteří se ptali, co naše organizace nabízí a komu toto nabízí. Dále se zajímali o 
symbol naší organizace. Ale ze všeho nejvíc byl zájem o to, jestli všechny 
výrobky opravdu vyrobili a ušili naši klienti. Odpovídali jsme jim, že výrobky jsou 
výhradně práce našich klientů, že symbol znázorňuje uzel, který je třeba 
rozmotat, že naše organizace nabízí pomoc duševně nemocným lidem.◄ 

Saša 
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Procházka po Karlových Varech 
Naše procházka začala návštěvou farmářských trhů, kde se prodávaly klobásy, 
chleba, byliny, zelenina, výrobky včelařů apod. Poté jsme jeli autobusem do 
Císařských lázní, kde jsme si prohlédli Zanderův sál, který je zdoben fládrovým 
deštěním s pěti nástěnnými malbami Eduarda Lebiedzkého z Vídně. Pokračovali 
jsme prohlídkou lázeňské koupelny, tzv. Císařské lázně.  Před Grandhotelem 
Pupp jsme navštívili Jarní porcelánové slavnosti. Neminuli jsme ani Řemeslný 
jarmark ve Smetanových sadech. Bylo pěkné počasí, vesele jsem fotil a udělal 
na památku několik fotografií. Užili jsme si to jako praví lázeňští hosté, kterých 
bylo kolem nás plno, a my jsme mezi ně skvěle zapadli.◄ 

Josef Srpek 
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CO BUDEME VAŘIT V ČERVNU? 
V pondělí je cena jídla 25,- Kč. Vaří se polévka a něco sladkého. 

Ve středu je cena jídla 40,- Kč a vaříme hlavní chod. 

 
PO 5.6.  Cuketová polévka, slaný koláč 

ST 7.6.   Smažený sýr, hranolky (na přání) 

PO 12.6.  Kuřecí vývar, Kefírové čokoládové řezy 

ST 14.6.   Zapečený lilek s bramborem 

PO 19.6.  Cibulová polévka s drožďovými noky,  
  Hrníčková bábovka od babičky  

ST 21.6.   Řecká čočka 

PO 26.6.  Hráškový krém se sýrem,  
  Rychlořezy s jogurtovo-pudinkovým krémem 

ST 28.6.   Rybí filé na leču s bramborem 

PO 3.7.   Česneková polévka s celestýnskými nudlemi/krutony,  
  Piškot s krémem 

DOBROU CHUŤ  

:  
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PROGRAM ČERVEN 
 

5.6. – 
9.6. 

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) 

 

Úterý 
Volnočas  do 12:00 z organizačních 

důvodů uzavřen 
Pauza na oběd Kreativní činnosti 

Nestrukturovaný 
program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program 
Vaření Pauza na oběd Společenské hry 

          (bez terapeutů) 

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 

Procházka od 11:30 
Nestrukturovaný 

program 

  

12.6.–
16.6. 

7:30 – 9:00 9:00 – 
12:00 

12:00 – 
13:00 

13:00 -14:30 14:30 – 
15:30 

Pondělí 
Nestrukturovaný 
program 

Vaření od 
10:30 (porada 

STD s TT) 
Pauza na oběd 

Hudební/filmový klub 
(Youtube, Karaoke, film) 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program 
Trénink kog. 

funkcí 
Pauza na oběd Kreativní činnosti 

Nestrukturovaný 
program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program 
Vaření Pauza na oběd Společenské hry 

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 
Hudební/filmový klub 

(Youtube, Karaoke, film) 
Nestrukturovaný 

program 
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19.6. – 
23. 6. 

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 

 

Úterý Nestrukturovaný 
program 

Trénink kog. 
funkcí 

Pauza na oběd Kreativní činnosti 
Nestrukturovaný 

program 

Středa Nestrukturovaný 
program 

Vaření Pauza na oběd Společenské hry 
Nestrukturovaný 

program 

Čtvrtek Nestrukturovaný 
program 

Celodenní procházka 
Nestrukturovaný 

program 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd 
Společenské hry 

 
Nestrukturovaný 

program 

 

26.6.– 
30. 6. 

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 prostředků a 
potravin do STD 

Nestrukturovaný 
program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program 
Trénink kogn. funkcí Pauza na oběd Kreativní činnosti 

Nestrukturovaný 
program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program 
Vaření Pauza na oběd Společenské hry 

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 Procházka 

Nestrukturovaný 
program 

 

3.7.– 7. 7. 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. 
funkcí 

Pauza na oběd Kreativní činnosti 
Nestrukturovaný 

program 

Středa  STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

Čtvrtek  STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

Pátek Nestrukturovaný 
program 

Úklid prostor 
STD a pečení 

Pauza na oběd Společenské hry 
Nestrukturovaný 

program 
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Terénní Tým (TT) Karlovy Vary 

Svépomocná skupina rodičů - vede Míla Bednářová 
Proběhlá setkání:  

Duben: 24. dubna výlet na Dianu v KV 
 V pondělí 24. dubna jsme byli na Dianě lanovkou. Vyhlídka na K. Vary z 
rozhledny nás nadchla. Dolů jsme šli pěšky , ale na druhou stranu. Nakonec 
jsme se zorientovali a při klábosení nám cesta utekla. Nestihli jsme Motýlí dům, 
tak se tam vydáme ještě jednou. Přivítali  jsme novou maminku klienta, která 
nás pozvala do Mariánských Lázní do svého penzionu.  

Květen: 23. května výlet do Mariánských Lázní 
V úterý 23. května proběhl výlet do Mariánských Lázní. Jeli jsme se podívat  na 
miniatury staveb, které se všem líbily. Potom nás pozvala maminka klienta na 
posezení do svého penzionu. Při občerstvení probíhala diskuse s veselým 
vyprávěním. Všichni se dobře bavili a tak fontána stříkala bez nás. Máme důvod 
tam jet znovu. Rodiče se rádi scházejí a těší se, že své starosti můžou sdílet s 
ostatními a odreagovat se společnými prožitky z objevování krásných zákoutí 
Karlovarska. Společné zážitky nás sbližují i obohacují a vnášejí nám radostné 
chvíle do běžného života. 

  
Připravované setkání: 

Červen: pondělí 19. června v 16 hodin areál Rolava v Karlových Varech. 
Povídání s piknikem a sportem. Jste srdečně zváni.  

Kontakt: Míla Bednářová, tel.: 775 562 054.◄  
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Terénní Tým (TT) 
Sokolov 

Výlet na jezero Michal 
V hledáčku výletníků z Fokusu se v sobotu 27. května ocitlo také sokolovské 
jezero Michal. Pořadatelé výletu se zeptali mě, jakožto rodilého Sokolováka, jak 
je toto koupaliště vlastně vzdálené od vlakového nádraží. Odpověděl jsem, že 
to odhaduju na čtyři až pět kilometrů. Později se ukázalo, že šlo o odhad značně 
podhodnocený, a ve skutečnosti vzdálenost činí nejméně šest až sedm 
kilometrů.  

  
 

Za jasného dne a vyšších teplot šlo o celkem náročný sportovní výkon. Společně 
s Bárou Gaškovou a Jířou Procházkovou se naše přibližně desetičlenná skupina 
vydala cestou kolem Lobezského potoka, parkem kolem Zámečku, kolem 
Baníku Sokolov, přes Areál – tam jsme si dali malou pauzu – a pokračovali dál až 
k jezeru.  V končinách kolem Areálu jsem už delší dobu nebyl, proto jsem si 
připomněl, o jak krásně zelený a otevřený prostor se jedná. Stejně tak bývalý 
důl Michal, kde dřív byla hnědouhelná jáma s obrovským rypadlem, jak 
vystřiženým z filmu Ropáci, je rekultivovaný celkem zdařile. Pro veřejnost byl 
pro účely rekreace otevřený až kolem roku 2005. Poblíž jezera jsme rozdělali 
oheň a opekli buřty – někteří z nás se však raději schovali někam do stínu. 

Přínosné bylo povídání s kolegy: s jedním se třeba dá zajímavě bavit o historii 
Chebu, druhý se dobře orientuje v počítačích, třetí třeba zná některé mé 
spolužáky. Výlet určitě stál za to, a byl velmi přínosným tréninkem, který přispěl 
k naší odolnosti a vytrvalosti.◄ 

Michal Černý 
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Dny Sociálních služeb na Sokolovsku 
Jako každý rok v červnu se Fokus zúčastní aktivně Dnů sociálních služeb na 
Sokolovsku. 
Budeme rádi, když se za námi zastavíte a pozdravíte nás na našich stáncích.  
Těšíme se na Vás, tak se stavte! 

SOKOLOV - Čtvrtek 15. června, Staré náměstí, 12 – 16 hodin. Vstup zdarma. 
Představí se sociální služby v Sokolově. Na pódiu vystoupí hudební a taneční 
soubory neziskových organizací a ZUŠ Sokolov. 

CHODOV - Pátek 16. června, Staroměstská ulice, 10 – 15 hodin. Vstup zdarma. 

 
  



2.                             Karlovarský kraj     ǀ   Červen 2017   ǀ Stránka 17 

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.◄ 

 

►Katolický farář Petr Bauchner 

 

POZOR na TERMÍN! 
Setkání  proběhne  ve čtvrtek 22.6. v zasedačce TT Sokolov od 14 do 15 hodin.  

Zájemci hlaste se, prosím, u své CM do úterý 20.6. Děkujeme. 
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Pojďte s námi do kina! 
 

 

 

Na červen jsme vybrali film: 

Cuky Luky (Slovensko) 
  

Cuky Luky Film vám povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství. Cuky 
(Peťa Polnišová) je zneuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a Luky 
(Zuzana Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk 
mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí, a tou je láska. Aby Luky získala muže 
svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. Co se však stane, když tou 
obyčejnou ženou bude právě expertka přes trapasy - Cuky? 

Režie: Karel Janák 

Termín :  úterý 20. června,  10 hodin, kino Alfa v Sokolově 
Vstupné :  60 Kč, ZTP 30 Kč 

Jedná se o představení pro seniory. My dodáváme: nejen pro ně. 

Program najdete na adrese: www.mdksokolov.cz 
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Kulturní PEL-MEL 

Kulturní PelMel z našeho kraje (připravil KulTůra - RadoMír Voznica, PK) 

Sokolov 
Úterý 13. 6. 18:00 - Knihovna čítárna, www.mksokolov.cz 
Cyklus regionální autoři: Rudolf Havlík, spisovatel, režisér. Vstup zdarma 
Viděli jste český film Pohádky pro Emu? Autorem je Sokolovák! Tak přijďte. 

Loket 
Sobota 10. 6. 13:00 - Amfiteátr. www.loket.cz, www.kr-karlovarsky.cz 

Den Cyklostezky Ohře – pořádá Karlovarský kraj. Vstup zdarma. 

Sobota 17. 6. 20:00 - Amfiteátr, www.vlny-musicag.cz, www.loket.cz 

Marie Rottrová, vstupné 490 Kč (předprodej) 

Královské Poříčí 
Víkend  17. - 18- 6. Statek Bernard 11 – 17, www.statek-bernard.cz 

Festival řemesel - vstup zdarma 

Karlovy Vary  
Sobota 10. 6. 13 – 17: sklárna MOSER, www.moser-glass.cz 

Den otevřených dveří. Program pro děti i dospělé. Vstup zdarma. 

Středa 28. 6. 19:00: areál Rolava, www.kso.cz 

Open Air koncert na ukončení sezóny KSO KV. Vstup zdarma. 

Cheb 
Pátek 9. 6. - Noc kostelů 

Středa 14. 6. - sobota 17. 6.: Festival Chebské dvorky, www.chebskedvorky.cz 
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Studio 27 získalo cenu SozialMarie 
V měsíci květnu došlo k jednomu významnému úspěchu, který může slavit i 
Fokus. V rámci jeho pražské organizace funguje již několik let skupina, která si 
říká „Studio 27“, pojmenovaná podle oddělení číslo 27 
v Bohnicích. Jedná se o skupinu novinářů a publicistů, kteří 
mají zkušenost s duševní nemocí. Mezi členy patří 
absolvent žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK Michal 
Kašpar (který je mimo jiné také vynikajícím 
kameramanem). Skupina pořádá a moderuje různé besedy 
se známými osobnostmi o psychických potížích, natáčí 
vlastní příspěvky, které zveřejňuje na YouTube. Snaží se 
duševní nemoci především zbavit nepříznivého stigmatu. 
Za tuto činnost skupina obdržela na začátku května první místo v ceně 
SozialMarie v Rakousku, která oceňuje přínosné sociální projekty. 
Gratulujeme!◄ 

Michal Černý 

Podívejte se prosím na následující odkazy a videa ke Studiu 27: 

https://www.youtube.com/channel/UCKuZvJVCMvRDYgdoTjfDjTw 

YouTube kanál Studia 27 se spoustou videí. 

http://studio27zaostreno.blogspot.cz/ 

Blog Studia 27. 

http://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/vzdelavame/studio-27 

Stránky Studia 27 na webu Fokusu Praha. 

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/7167 

Cena SozialMarie a Studio 27. 

https://www.facebook.com/Studio27zaostreno/ 

Stránka Studia 27 na Facebooku. 
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Nová služba: Inzerce 

Také přemýšlíte, že byste rádi vyrazili do kina, do bazénu, na nějakou 
kulturní akci, nebo si šli rádi zasportovat,  a samotným se Vám jít nechce? 

Možná, že takhle přemýšlíme všichni a jen o sobě nevíme. 

Proto Vám zde nabízíme možnost inzerce.  

Znění inzerátu můžete zaslat  mailem na adresu redakce:  
fokus.redakce@seznam.cz (do předmětu prosím napište „INZERÁT“), nebo 
SMS na tel. číslo 775 562 060, nebo přímo terapeutům v STD. Nezapomeňte 
zde uvést svůj kontakt. Ten nebude zveřejněn v inzerátu, ale budou  Vám na něj 
zaslány odpovědi na Váš inzerát.◄ 
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Tvorba klientů 

Vážení čtenáři našeho Měsíčníku,  
připravujeme pro vás nadále novou rubriku. 

 V každém čísle  se zaměříme na nějaké zajímavé téma a budeme rádi, když si 
s námi vždy jedno úterý v měsíci přijdete na dané téma povídat a pomůžete 
nám ho zpracovat. 

Téma na červenec: Moje nejkrásnější léto. Prázdniny, výlety, brigády. 

My, členové redakční rady se sejdeme v úterý 20.6.2017 v 10:00 v prostorách 
terapeutické dílny v Karlových Varech. Přijdete si povídat? 

Pokud se chcete zapojit i „na dálku“, svoje příspěvky k tématu prosím zasílejte 
na e-mail: fokus.redakce@seznam.cz  

Na dané téma si budeme povídat i v rámci Drop-inů v Sokolově každé úterý.◄ 
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V čem jsme dobří a v čem ne 
V úterý 23. května jsme se sešli v Sociálně-Terapeutické Dílně (STD) 
v Karlových Varech, abychom s klienty probrali téma tohoto vydání Fokus 
Měsíčníku. Napoprvé jsme zvolili námět „V čem jsem dobrý, v čem vynikám, 
k čemu mám talent, anebo naopak – v čem jsem naprostý antitalent“.  

Rozjezd by trochu pomalejší, každý úporně přemýšlel, v čem je dobrý a v čem 
vyniká. Z psychologického hlediska bývá pro kohokoli problém se pochválit, 
najít na sobě něco pozitivního, aby před ostatními nevypadal příliš 
„samochvalně“. Nakonec jsme však přece jenom na něco přišli.  

 

Karel uvedl, že k jeho pozitivním stránkám patří, že je dobrosrdečný, má 
sociální cítění a má rád svoji rodinu. Vyniká především v tom, že se naučil 
bojovat se svojí nemocí. Na otázku, jak se s nemocí potýká, Karel odpověděl, že 
především pozitivním myšlením, pravidelným docházením do práce, kdy 
nevynechal jedinou směnu. Ve svém životě si dokázal najít určitý řád. Snaží se 
pochopit, proč a jak jeho nemoc vznikla, a účinně s ní zápasí, i když je někdy 
dost psychicky unavený. 

Tomáš dlouho nemohl najít něco, v čem by byl dobrý, a proto na úvod řekl, 
v čem vyniká jeho máma. Je především dobrosrdečná a laskavá. Poté si 
vzpomněl i na to, že sám pozoruje přírodu a umí odpočívat. Našel i to, že 
zřejmě má silnou vůli, protože dokázal přestat kouřit běžné cigarety, a alespoň 
je nahradil elektronickými. 
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A na co jsme naopak naprosto „leví“ 

V druhé části jsme se ptali na pravý opak – v čem jsme antitalenti. Potvrdilo se, 
že každý na sobě obtížně hledá něco pozitivního, ale o negativní věci není 
nouze. Karel řekl, že když má někdo talent na hudbu, jako například Jarek 
Nohavica, je to dar od Boha. On sám naopak hru na kytaru vzdal a pověsil na 
hřebíček. Už od dětství bohužel nerozvíjel svůj talent na kreslení. Tomáš je zase 
antitalent v divadelní činnosti a v pantomimě, také se neumí zapojit mezi cizí 
lidi a není moc komunikativní. Karel pak dodal, že je antitalent na sporty. Když 
se v tělocviku házelo granátem, hodil prý jenom dva metry. K tomu jsme 
s trochou legrace poznamenali, že je alespoň výjimečný v tom, že dokázal hodit 
tak málo. 

 

Karel pak připojil, že vcelku umí odpočívat, a ve volném čase chodí do obchodu 
na nealkoholické pivo, protože je pro něj příjemné sedět mezi lidmi a 
poslouchat hovor. 

Slabé stránky hledáme snadno 

Posezení to bylo zajímavé, a přes počáteční obtíže jsme nakonec dokázali na 
leccos přijít. Pro mě osobně bylo přínosné právě to poznání, že silné stránky 
v sobě každý hledá obtížně, kdežto ty slabé velmi snadno. Něco to vypovídá o 
lidské povaze a o našem psychickém nastavení. Na rozdíl například od našich 
sousedů v Německu mi Češi často připadají málo sebevědomí, což je zřejmě 
dáno výchovou v dětství nebo českým školstvím, které jsou celkově nastavené 
mnohdy spíše negativně.◄ 

Michal Černý 
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Tiráž 

FOKUS Měsíčník (červen 2017) 

Redakční rada 
Radomír Voznica, Štěpánka Šimková, Michal Černý 

Zdroje fotografií a ilustrací 
www.freeimages.com 

Uzávěrka příštího čísla: 22. června 2017 

Příspěvky do FOKUS Měsíčníku prosím posílejte na e-mailovou adresu:  

fokus.redakce@seznam.cz 

Webové stránky FOKUS Mladá Boleslav 
http://www.fokus-mb.cz/ 

Webové stránky FOKUS Měsíčníku  
http://www.fokus-mb.cz/index.php/component/zpravodajKV/?Itemid=127 

Závěrečné foto: 

 

►Toto naštěstí není fotografie teroristy, ale snímek jednoho člena redakční 
rady, který v průběhu přípravy čísla onemocněl. Vzal si roušku, aby čtenáře 

FOKUS Měsíčníku nenakazil. 
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Nová služba: Měsíčník e-mailem 

Chcete dostávat náš Měsíčník automaticky elektronickou poštou? 

Jednoduše napište mail na:  voznica@fokus-mb.cz  
Do předmětu uveďte:   Měsíčník zasílání elektronicky 

Zařadíme Vás do adresáře a hned po vydání Měsíčníku Vám bude zaslán 
elektronicky. 

Tato služba je určena všem a je zdarma. Pokud Vám nebude nevyhovovat, 
můžete se odhlásit.◄ 

 

 Fokus 2017 

 


