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    12. 5. Prohlídka sklárny Moser v rámci  Dne otevřených dveří. 

    

   9. 5. Procházka po Karlových Varech. Prošli jsme kolonádou, 
           a lanovkou jsme vyjeli na rozhlednu Dianu.  
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MMěsíc červen – Významné dny 

 

1. 6. Den dětí 
2. 6. Den pozemního vojska  
4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese 
5. 6. Světový den životního prostředí 
5. 6. Den rozvoje a vzdělávání dospělých 
8. 6. Mezinárodní den oceánů 
12. 6. Mezinárodní den za odstranění práce dětí 
14. 6. Světový den dárců krve 
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby 
16. 6. Den afrického dítěte 
16. 6. Evropský den židovské kultury 
17. 6. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští 
20. 6. Světový den uprchlíků 
21. 6. Den květů 
21. 6. Evropský den hudby 
21. 6. Mezinárodní den trpaslíků 
21. 6. Den květů 
23. 6. Světový den házené 
24. 6. Světový den osteoporózy 
26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám 
26. 6. Mezinárodní den podpory obětem násilí 
27. 6. Den politických vězňů 
27. 6. Světový den rybářství 
27. 6. Světový den diabetiků 
27. 6. Světový den sdělovacích prostředků 
30. 6. Den armády 
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Blíženci jsou odrazem procesu utváření vztahů a tedy i dalším krokem 
k rozvoji osobnosti.  
Zatím co Beran přináší energii, Býk dává energii tvar, Blíženci přidávají 
intelekt. Protože se jedná o znamení proměnlivé a zároveň vzdušné, je 
z celého Zvířetníku znamením nejméně stálým. Posláním Blíženců je 
posílení pocitu jistoty. Tradičně je toto znamení spojováno s 
každodenním životem a vším, co život přináší, tedy nestálost, neklid, 
dvojsmysl.  

Období Blíženců (14 - 21 let) 
konec kvadrantu dětství, začínáme si plně uvědomovat svou 
sounáležitost s lidskou rasou a intenzivně pozorujeme v čem se 
ostatním lidem podobáme a v čem se odlišujeme.  
Blíženec 21. 5. - 31. 5. - pod vlivem Jupitera 
je chytrý, má rozvinutou intuici, vlohy pro umění, je nezištný. Nachází 
uspokojení v duchovním rozjímání.  
Blíženec 1. 6. - 10. 6. - pod vlivem Marsu 
je agresivní, ironický a neklidný, často bývá zavalen starostmi  
Blíženec 11. 6. - 21. 6. - pod vlivem Slunce 
je nezkrotný, ješitný, upovídaný, panovačný a podrážděný  

Živel : vzduch 
Dynamika : proměnlivá 
Vládce : Merkur 
Znamení: vzdušné, párové  
Povaha: sangvinická  
Šťastná léta: 29-38, 52-54  
Soulad se znamením: Váhy, 
Vodnář  
Barva: kaštanová 

Podřízená část těla: plíce, 
ramena, paže, ruce  
Kámen znamení: karneol, 
akvamarín, chalcedon, tygří oko, 
citrín, křišťál, jantar  
Šťastná čísla: 8, 64, 260, 2080  
Šťastný den: úterý  
Příjemná vůně: jalovec 
                            Autor: Vašek Bedlivý 
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Významné osobnosti narozené v měsíci červnu trpící 
duševním onemocněním: 

Ota Pavel 

Ota Pavel (Popper), český prozaik a novinář, žil v letech 1930 až 1973. 
Ota byl až do konce 60. let znám jako vynikající sportovní reportér. V 
únoru 1964 na zimních olympijských hrách v Innsbrucku onemocněl 
těžkou duševní chorobou -  maniodepresivní psychózou, v jejímž 
důsledku se pokusil podpálit statek nad Innsbruckem. Kvůli této 
nemoci odešel roku 1966 do invalidního důchodu. Několikrát pobýval v 
psychiatrických léčebnách. Jeho nejvýznamnější literární díla vznikla 
právě až po propuknutí této nemoci.  Ota Pavel zápasil s duševní 
nemocí statečně až do konce svého života.  

Nejznámější zfilmovaná díla, autobiograficky laděná: 
Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby. 

http://www.cbdb.cz/autor-59-ota-pavel 

John Forbes Nash 

Americký matematik. Jeho slibně se rozvíjející kariéru výrazně 
zkomplikovala schizofrenie. Jeho první vážnější atakou jeho nemoci 
bylo přesvědčení, že prostřednictvím The New York Times s ním 
pomocí šifer komunikují obyvatelé vzdálené galaxie.  
Navzdory tomu vytrval ve své práci. Získal Nobelovu cenu za ekonomii, 
vyučoval na univerzitě matematiku. Celý život ho podporovala jeho 
manželka, s níž má syna.  
Podle jeho životního příběhu byl natočen film Čistá duše s Russellem 
Crowem v hlavní roli. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash 
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Co znamenají duševní nemoci  
schizofrenie a maniodepresivní psychóza? 

  
Schizofrenie  

Schizofrenie je vážné duševní onemocnění, jenž je způsobeno 
abnormální chemickou aktivitou v mozku. K přenosu informací              
a přidělení priority mezi jednotlivými buňkami je využíván dopamin, 
jehož hladiny jsou u nemocných zvýšeny. To má za následek jeho 
zaplavování velkým množstvím informací, a není schopen správně určit 
důležitost. To se podepisuje na způsobu jeho myšlení. Za každou 
maličkostí hledá důvod a za každou cenu musí mít nějaké vysvětlení. To 
způsobuje bludy a halucinace. U halucinací se nejčastěji jedná slyšení 
hlasů, které mohou dávat nemocnému příkazy nebo s ním dokonce 
promlouvat. Krom zvukových halucinací se objevují i zrakové, chuťové, 
čichové a další. Bludy neboli mylná přesvědčení se často projevují 
pocity paranoie, pronásledování, žárlivosti, hypochondrií, 
přesvědčením, že byl vyvolen spasit svět či je nějakou slavnou 
osobností. Přílišné množství informací má za následek poruchu 
myšlení, která se vyznačuje neschopností se soustředit a logicky 
uvažovat. Dostavuje se i podivné chování. Tyto pozitivní příznaky jsou 
poměrně dobře kontrolovatelné pomocí léčby, ty negativní jsou na tom 
mnohem hůře. K nim se řadí neschopnost vyjadřovat a prožívat emoce, 
ztrátu motivace a uzavírání se do sebe.  
Nejčastěji se projeví v době dospívání, tedy kolem patnáctého roku       
a jako mezní věk se povětšinou udává třicet let. To však nevylučuje, že 
může propuknou dříve, či později, nejpozději však do 45 let. 
Rozeznáváme několik základních druhů, z nichž je nejrozšířenější 
paranoidní schizofrenie. Její průběh je u každého pacienta naprosto 
odlišný. Povětšinou se příznaky projevují v atakách, po nichž je 
nemocný schopen normálně fungovat. U některých lidí se objeví jen 
několik těchto atak a poté dojde k úplnému vymizení příznaků. Druhou 
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skupinu tvoří pacienti, u nichž se tyto ataky v nepravidelných 
intervalech vrací, a jejich vznik má souvislost se stresem.  
V těchto dvou případech lze pomocí léčby bludy a halucinace potlačit 
úplně nebo jejich intenzitu snížit natolik, že je nemocní ignorují. 

           schizofrenie.ordinace.biz/ 

Maniodepresivní psychóza 

Toto závažné psychické onemocnění se také nazývá bipolární afektivní 
porucha. Je to psychická porucha, která se projevuje nadměrnými 
změnami nálad, vitality, psychických funkcí a někdy i omezuje 
schopnost celkového „přirozeného“ fungování. Nemoc se projevuje 
buďto alespoň jednou manickou epizodou (manická psychóza), spíše 
však střídáním manických a depresivních epizod (bipolární afektivní 
porucha). Dalšími projevy poruchy může být i rychlé cyklování nálad 
(více než 4 fáze v jednom roce) či ultrarapidní cyklování (fáze se 
mnohokrát střídají během dne); a fáze smíšená, kdy pacient zažívá 
symptomy obou protipólů (mánie i deprese). 
Manickým syndromem se rozumí stav, kdy je nemocný nadměrně 
podnikavý (většinou ovšem neproduktivní), veselý, nic pro něho není 
problém, má sníženou potřebu spánku, v sexuální oblasti je často 
promiskuitní, navazuje stále nové vztahy. Může být i naopak 
podrážděný. Při těžké formě mluví nesrozumitelně (tzv. slovní salát), 
kdy myslí tak rychle, že nestačí dokončit větu. Veškeré pochody v jeho 
těle jsou zrychlené. Mohou mít velikášské bludy. Protikladem 
manickému syndromu je syndrom depresivní, při němž je nálada 
pokleslá. Člověk není schopen prožívat radost (anhedonie), trpí 
beznadějí, poruchami spánku, nechutenstvím, nezájmem o sex a 
celkově je vyčerpán. Objevují se sebeobviňovací bludy a bludy o vlastní 
bezvýznamnosti, bezcennosti. 
Ve všech fázích BAP je velké nebezpečí sebevraždy, které kulminuje v 
době, kdy nemocný depresi překonává a pro okolí se jeví již bez 
příznaků deprese (získává sílu suicidium vykonat). 

www.cs.wikipedia.org 
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Tvůrčí díla našich klientů 
 

  

Karlovy  Vary  

Ó město Karlovy Vary 
skrývá mnoho památek, 
má nádherné dary, 
slaví ohňostroji skoro každý svátek. 

Kolonáda přenádherná, 
divadlo srší uměním též, 
ta turistům je vždy věrná, 
hned bych chtěla vystoupat na nějakou 
věž. 

Ve městě je o zábavu postaráno, 
Karlovy Vary mají mnoho krásných hotelů, 
to turisté zjišťují večer i ráno. 
věřící zas nevyhnou se kostelu. 

 

Karlovarské vřídlo, 
ať přijde třeba černý mráček, 
uzdraví ledajaké křídlo, 
turisté berou si s sebou pijáček. 

V ďolíčku tam leží, jest, 
má posvátných pramenů víc než šest, 
však lesy skrývají mnoho cest, 
ale člověk musí do kopce lézt. 

 
 
 
 
 
Do přírody můžeme jíti, 
ta doopravdy obklopuje nás, 
o cyklistických stezkách nemusíme sníti. 
Svatošské skály mají nádherně nebeský  
ráz. 
 

Tam skrývá se největší krása, 
ať pěšky či na kole, 
kde z města vybočuje trasa. 
někteří lidé potřebují hole. 
 

Rozhledna Diana o tom mluví. 
O kráse tohoto města 
nebo vodáci, kteří z Lokte plují, 
však mě zachrání jen záchranářská 
vesta. 
 

 Už nelétá kolem žádný motýlek, 
když oblohové světlo zhasne, 
rozsvítí se mnoho lidských světýlek, 
jsou ve tmě i světle Karlovy Vary velmi 
krásné. 
 
 
                       Autorka: Darja Bezejmenná 



~ 8 ~ 

  

První velká žaloba kvůli pirátství: 
Uloz.to čeká soud!!! 

 
 

Na českém internetu se schyluje k prvnímu velkému soudnímu sporu 
kvůli pirátskému obsahu. Česká pobočka Mezinárodní federace 
fonografického průmyslu (IFPI) podává žalobu na server Uloz.to. 
Datové úložiště Uloz.to zná z českého internetu asi každý. Server 
funguje jako úschovna dat - kdokoli na něj může nahrát cokoliv chce a 
další uživatelé pak tato data mohou stáhnout. 
Samozřejmě včetně ilegálně získaného obsahu - filmů, hudby, knih. 
Provozovatelé Uloz.to se brání, že autorsky chráněná díla nebo 
pornografii na upozornění odstraňují, podle sdružení velkých 
nahrávacích společností je to ale málo. 

IFPI mění strategii 
"Měníme strategii. Namísto stíhání individuálních uživatelů se nyní 
hodláme zaměřovat na úložiště typu Uloz.to," prohlásila začátkem října 
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při startu hudebního projektu MusicJet šéfka českého IFPI Petra 
Žikovská. 
Jak si novou strategii IFPI představit v praxi, není zatím úplně jasné. 
Jisté ale je, že se organizace chystá portál Uloz.to zažalovat. "Najali 
jsme renomovanou advokátní kancelář a žalobu se chystáme podat 
příští týden," potvrdila dnes Žikovská. 
Samotní majitelé Uloz.to současný humbuk kolem svého úložiště nijak 
dramaticky nevidí. "Ze strany IFPI žádný zvýšený tlak necítíme. 
Dlouhodobě s nimi spolupracujeme a na jejich podněty soubory na 
úložišti promazáváme," říká jeden z majitelů Uloz.to Jan Karabina. 
Každý, kdo na server nahraje soubor, tak souhlasí s podmínkami 
serveru Ulož.to: 

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí 
být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat 
soubory, které zejména: 
a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva  

k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu  
nebo práva průmyslová, 

b) podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich  
práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, 

c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení  
práv a svobod člověka, atd. 

Po shodě poslanců jít po Ulozto.cz, se začali čeští hackeři bourat do 
stránek ODS,  ty od zrušení opustili a nechávají tomu čas. Sledovat dění 
kolem serveru Ulozto.cz můžete sledovat také náhodně v mediích. 
Podle mně by vláda musela zablokovat, všechny servery, kde se co 
stahuje ať je to SHARE-RAPID, QUICKSHARE nebo teď nově jsem objevil 
i HELLSPY... 

Čerpáno z: http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=718117 
 

Autor: Vašek Bedlivý 
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den datum                         menu 

Pá 1.6.2012 Zeleninová polévka 

Po 4.6.2012 Drožďová pomazánka 

Út 5.6.2012     Játrová omáčka s rýží 

St 6.6.2012 Kapustová polévka 

Čt 7.6.2012 Kuřecí polévka 

Pá 8.6.2012     Hrášková polévka 

Po 11.6.2012 Sýrová pomazánka 

Út 12.6.2012 Fazolková omáčka s bramborem a vejcem 

St 13.6.2012 Bramborová polévka 

Čt 14.6.2012 Gulášová polévka 

Pá 15.6.2012 Pórková polévka 

Po 18.6.2012 Rybí pomazánka 

Út 19.6.2012 Sekaná s bramborem, okurka 

St 20.6.2012 Čočková polévka 

Čt 21.6.2012 Kulajda 

Pá 22.6.2012 Zelňačka 

Po 25.6.2012 Vajíčková pomazánka 

Út 26.6.2012 Šunkofleky, okurka 

St 27.6.2012 Žampionová polévka 

Čt 28.6.2012 Fazolová polévka 

Pá 29.6.2012 Brokolicová polévka 

Změna jídelníčku vyhrazena. 
10,- Kč polévka, 30,- Kč hlavní jídlo 
Ve čtvrtek po úklidu moučník. 
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Program filmových úterků na červen 2012 

5.6.2012 
 Rasputin (dokumentární) 
 Obecná škola (drana/komedie), Československo 1991 
 1492:Dobytí ráje (historický, drama, dobrodružný), USA, 

Španělsko, Velká Británie 1992 

12.6.2012 
 Síla lidskosti –Nicholas Winton (dokumentární), Česko, 

Slovensko 2002 
 Kolja (komedie, drama), Česko, Velká Británie 1996 
 Svět podle Prota (drama, mysteriózní), USA, Německo 2001 

19.6.2012 
 Atentát (drama, historický), Československo 1964 
 Pošli to dál (drama, romantický), USA 2002 
 Vrchní, prchni! (komedie), Československo 1980 

26.6.2012 
 Kulový blesk (komedie), Československo 1978 
 Kopytem sem, kopytem tam (drama), Československo 1988 
 Flashdance (hudební,romantický), USA 1983 
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Poslední věty před smrtí.... 
 

Na to jak jseš ožralej řídíš docela dobře. 
 

Dal jsi do tý vodní dýmky tabák? Jo byl zelenej. 
 

Neboj včera jsem namontoval nový volant. 
 

Ty normálně kouříš doma? 
 

To letadlo letí na můj vkus nějak nízko. 
 

Ty borůvky chutnají nějak jinak. 
 

Jdu zazvonit na sousedku, jestli taky cítí ten plyn. 
 

Ten tachometr do 320 je tam jenom pro parádu, stejně to víc jak 250 
nejede. 

 
Dyť je to ještě štěňátko. 

Tam není víc jak 12 voltů. 

Vytáhni na policajty tu stříkací pistoli, bude sranda. 

Zmlátíme ho, vždyť je sám! 

Zprava dobrý... 

Vtip-álek: Vašek Bedlivý   
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Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz 

 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 

www.cmhcd.cz 

 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 

 

Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti, a hlavně příspěvky 
posílejte na: 
redakce.fokus@seznam.cz 
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Kde nás najdete: 

Naše Sociálně terapeutická dílna je na ulici Stará Kysibelská 602/45, 
v Karlových Varech, a nachází se v penzionu Hestia, vchod je ze zadní 
levé strany penzionu, po schodech dolů. 

Kontakty: 

Oblastní ředitel: 

Jaroslav Hodboď  608961361 

Terénní tým:      

Mgr.  Šárka Blažková  775582276  

Tereza Stříbrská, Dis.   775562056  

Dagmar  Škarpová  775562061  

Zuzana Habrichová, Dis.  775562059  

Mgr. Nikola Skalická   775562065  

Dílna: 

Milan Kubík    775562054 

Dagmar Zomerská    775562055 

Pavlína Gécová               775562060 

Diana Kostková    775562064 

 
Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 


