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Měsíc červenec – významné dny 

1. 7.  Světový den architektury 

2. 7.  Světový den UFO 
5. 7.  Cyril a Metoděj (státní svátek ČR) 
6. 7.  Mistr Jan Hus (státní svátek ČR) 
6. 7.  Světový den polibku 
7. 7. Den čokolády 
9. 7.  Světový den veterinárních lékařů 

10. 7.  Světový den správců počítačových sítí 
11. 7. Světový den populace 
11. 7.  Mezinárodní slavnosti Labe 
15. 7.  Den gumových medvídků 
20. 7.  Den lízátek 
28. 7.  Den mléčné čokolády 
14. 7.  Mezinárodní den alternativ ke spalovnám 
16. 7.  Pojďte se vykoupat do řeky 

                                        kle.cz/vyznamne-dny/seznam.html 
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!!ACTA!! 
ACTA smlouva, která má 

zabránit pirátství 
Co to ACTA je 

Anti-Counterfeiting Trade Agreement -> 

Hrubý překlad -> Proti padělání <- 

Možná už máme smůlu ACTA smlouva byla tiše sepsána 
a podepsána. 

Říká vám to něco??? 

Stahujete z internetových portálů jako je třeba Ulozto, Share-Rapid, 
Quickshare, Hellspy nebo také z portálu internetových stránek Mp3 
,,ke stažení zdarma´´ sledujete další populární portál YouTube? V 
dnešní době můžete už i z YouTube stahovat, pokud máte dobrý 
programový software i kvůli tomuhle můžeme možná v budoucnu 
plakat. 
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Na jednu stranu ACTU chápu-ilegální software, hudba, filmy-a to je 
jedno z mála co se nejaktivněji stahuje, majitelé licenčních práv tak 
ročně přicházejí o miliony viz. níže korun českých, nelegální stahování 
připraví podle České protipirátské unie hudební a filmový průmysl jen 
v Česku přibližně o neskutečných 2,5 miliardy korun ročně. Ale kde 
chcete najít album hudební skupiny z roku 2000? V prodejně? Těžko! 
Kde jinde? Na úložných serverech ANO!!! A Acta bojuje proti 
ilegálnímu zveřejňování a stahování, jak jsem zmínil. U portálu Ulozto 
je víc jak 19 milionů souborů ke stažení, místo koupi v prodejně, tam už 
to nenajdete. Statisíce majitelů licenčních práv přicházejí tak o peníze. 

Na druhou stranu se sám sebe ptám k čemu tedy pak slouží knihovny, 
kde čerpáme informace, kde si knihu půjčíme, vrátíme a čerpáme z 
nich, doma, stránky s knížek skenujem a popřípadě tisknem na slohové 
či seminární práce? Nesmí se to, ale je to na denním pořádku v 
jakékoliv škole. Hlavně když školu ukončíte maturitou, bakalářem či 
vyšší odborné vzdělání a dostanete diplom, a při přebrání dáváte ruku 
na žezlo se znakem fakulty a odpovídáte ,,Slibuji,,. Když se na kopie 
příjde později, seberou vám diplom, a máte kulový. A je vám podvod 
přednější než kvalitní učení? Acta vytváří pravidla pro dodržování práv 
k intelektuálnímu vlastnictví a bojuje proti šíření ilegálních kopií a 
padělků všeho druhu, mimo jiné záznamů hudebních či filmových děl o 
čem jsem už psal, léků, značkových oděvů, ale například i spotřební 
elektroniky.  

Zdroj: http://www.techzon.cz 
Autor: Vašek Bedlivý 
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Měsíc ve znamení??? 

 RAKA 

 

Charakteristika Raka: 

Znamení Raka je ovládáno Měsícem, který dává lidem narozeným v 
tomto znamení, zvláštní, výrazně citové založení, a tím i značnou 
zdrženlivost až nesmělost. Jejich rozum, myšlení i chování je velmi 
závislé na náladách, a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a volí si 
i partnery, kteří jim poskytnou oporu. 

Žena Rak 
Žena tohoto znamení je mimořádně emocionálně založená bytost. Je 
okouzlující a nesmírně ženská. Láska a rodina jsou v jejím životě na 
prvním místě. Při rozhodování se řídí intuicí. Silné stránky - Má 
mateřské sklony a o lidi, které má ráda, pečuje s velkou obětavostí. Je 
chápavá a empatická. Bývá vynikající matkou.  



~ 5 ~ 

Slabé stránky - Její emoce jsou intenzivní, ale proměnlivé a není snadné 
jim porozumět. Někdy může mít potíže s nedostatkem sebedůvěry.  
Má ráda - Jejím snem je klidný domov a šťastná rodina. Má velký smysl 
pro umění a líbí se jí staré věci, které dýchají historií.  
Nemá ráda - Těžce nese neoprávněnou kritiku na svoji adresu. Nerada 
řeší věci jenom rozumem a nerozumí si citově s chladnějšími lidmi.  
Jaká je milenka - Umí milovat velmi intenzivně a hluboce, je něžná a 
citlivá. Partner pro ni znamená hodně a často se na něj velmi upoutá. 

Muž Rak 
Je citlivý a empatický a zakládá si na tom, co mu říkají pocity. Láska 
pro něj znamená hodně. Obvykle vyznává tradiční hodnoty, je domácky 
založený a má smysl pro rodinný život.  
Silné stránky - Jeho emocionální založení z něj dělá vynikajícího a 
chápavého společníka. Když si někoho oblíbí, udělá pro něj cokoliv. 
Slabé stránky - změnám a dobrodružství není příliš nakloněný a má spíš 
konzervativní povahu. Někdy mu proto mohou uniknout příležitosti.  
Má rád - ke spokojenosti a štěstí potřebuje především milovanou osobu. 
Vyžívá se v dobrém jídle a miluje umění, kulturu a hudbu.  
Nemá rád - Rozhořčuje ho nespravedlnost a nemůže se dívat na to, když 
někdo ubližuje slabším. Umí šetřit a nerad zbytečně utrácí.  

Jaký je milenec - Lásku potřebuje jako sůl, pro partnerku skládá básně  
a snesl by jí modré z nebe. Fyzická blízkost pro něj znamená hodně. 

 
Zdroj: http://www.e-horoskopy.cz http://www.horoskopy.cz 

 
Autor: Vašek Bedlivý 
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V měsíci červenci se narodil Ernest Hemingway, 
kterého trápila také deprese. 

Ernest Hemingway 

Americký spisovatel, který je od roku 1953 nositelem Pulitzerovy ceny 
(prestižní americké žurnalistické a umělecké ocenění). V roce 1954 získal 
Nobelovu cenu za své asi nejznámější dílo Stařec a moře. 

Psal převážně o mužích vedoucích nebezpečný způsob života. První 
světovou válku prožil dobrovolně v Evropě, během španělské občanské 
války pomáhal bojovat proti nastupujícímu fašismu. Ve svém poválečném 
díle zobrazil člověka uprostřed válek a násilí a vzdal hold lidské statečnosti, 
zobrazil však i život umělecké bohémy. 

Trpěl depresemi, které se snažil maskovat, ovšem sám neunesl tuto tíhu  
a zřejmě z tohoto důvodu spáchal sebevraždu zastřelením. 

Některá jeho díla: 
Fiesta, Sbohem armádo, Komu zvoní hrana, Stařec a moře, Mít i nemít 

DEPRESE 
-  je to nezdravý stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami 
jedince. Má skličující charakter, jedinec upadá do trudnomyslných úvah a 
nazírání světa. Pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo 
viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, problémy s pamětí
a pozorností. Je téměř neschopen smysluplné činnosti a okolí se jeví jako 

lenoch. Může se to pojmenovat jako „bolest duše“. Jeho myšlení se 
zpomaluje a chřadnou jeho reakce na radostné podněty. Ztrácí zájmy  
a chladně či podrážděně reaguje. Deprese se léčí hlavně antidepresivy. 

Vznik deprese 
V nedávné minulosti bylo obvyklé dělit deprese podle příčiny vzniku na: 
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endogenní – příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým 
přenašečem dopaminem) 
reaktivní – reakce na nějakou stresovou událost, 
organické – při organickém poškození mozku (např. úrazy, nádory), krvácení, 
endokrinní poruchy, poruchy jater či slinivky břišní (např. cukrovka), 
farmakologické – způsobená některými léky či přípravky (např. hormonální 
antikoncepcí). 

V současnosti se od dělení na endogenní a reaktivní upustilo, téměř vždy lze 
nalézt souhru vnitřních dispozicí a vnějších faktorů. Pokud se jedná o přímou 
reakci na událost nebo životní situaci (úmrtí blízké osoby, rozchod, ztráta 
zaměstnání), hovoří se někdy místo o depresi o poruše přizpůsobení, 
diagnostická kritéria však přesné rozlišení neumožňují. 
Nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či 
podat/napít se pití (i když to má vedle sebe). 
Většinou polehává, popř. se zabývá pasivní činností: sledováním televize 
apod. 
Přestávají ho bavit činnosti, o které se dříve zajímal.  
Problém s hygienou, v těžké fázi deprese si nezvládá umýt ani ruce. 
Uvnitř celého těla cítí nepopsatelný stav. Pocity v mozku někdo 
charakterizuje jako: čepice na mozku, jiný jako: mravenčení mozku, nebo jako 
tlak v hlavě, svírání hlavy. Na jednu stranu možná výstižná přirovnání, když se 
vezme v potaz jak je mozek křehký. Na druhou stranu pro toho, kdo deprese 
nezažil příliš slabá. 
U někoho se stává, že „ztuhne“. Nemůže pohnout ani malíčkem, otočit 
hlavou a ani mluvit. Když se někdo druhý ho snaží rozhýbat, tak je to, jakoby 
jeho kosti byly ze dřeva. Tento stav může trvat 20 minut, nebo třeba i hodinu. 
Tento druh deprese se nazývá „zpomalená deprese“. 
Těžko přijímají negativní informace, i ty, které se netýkají přímo jich. A není 
ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii. Často bývá nemocnému ráno 
hůře a večer lépe. Sebeobviňování. 
Nezvládá někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo 
minut. Někdy nedokáže vstřebávat informace už při prvních slovech - jeho 
mozek to prostě nedokáže vstřebat. 
Bez příčiny pláče, přestože se může cítit trapně, nedokáže pláč zastavit. 
Je nervózní, chová se podrážděně, agresivně, může i „vybouchnout“. 
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Nedokáže říct nahlas druhým co chce či potřebuje - je to pro něho velmi 
náročné. 
Může se vyskytnout i sebepoškozování, například na hřbetě ruky. Když si 
člověk ublíží, cítí, že se mu částečně ulevilo, ale je to jen dočasná úleva. 
Druhy depresí 
Lehká - Člověk se musí do každé činnosti nutit, uzavírá se do sebe, nemá  
z ničeho radost, ale nějaké věci zvládá udělat - v domácnosti i v práci. 
Středně těžká - Dotyčný je nešťastný, nedokáže pracovat a nic ho nebaví. 
Těžká - Postižený se o sebe nedokáže postarat, zanedbává osobní hygienu, 
kouká se na televizi (i když ho to nebaví), povrchově dělá nenáročnou věc 
jako práci na počítači, ale moc toho tam neudělá či je to povrchní, nebo leží v 
posteli a zabývá se svými chmurnými myšlenkami. 
Těžká s psychotickými příznaky - Stejné příznaky jako u těžké depresivní 
epizody, ale dále se vyskytují navíc vidiny a/nebo bludy. 

Čerpáno z: www.cs.wikipedia.org. 
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Tvůrčí díla nejen našich klientů: 

Boj 

Schovám se v kapce slzy 
abych tě viděla brzy 
schovám svou útlou ruku 
s níž do srdce si tluku 
S bojovnou písní na rtech 
pro noci bezesné 
řítící se po stínech 
do modři blankytné 

Otázky nejsou kruté 
nejsou to dobrozdání 
víru ukrytou ve rtech 
to nejsou smírčí klání 
Na straně pravdy vždy stát 
po bitvě křížek udělat 
před nikým tmu neskrývat 
bojovat tvrdě a vyhrát 

Před nikým tmu neskrývat 
bojovat tvrdě a vyhrát  

 ...a vyhrát 

Autorka: Bryn 

Vágus  
 
Do svého klopu vsadil jsem 
Květ jiný než-li ten, 
Co říkali mi. 
 
A ani to nebyl pravý květ. 
Ten Tobě patří právě teď. 
Byl to jen asparágus. 
 
A já, já jsem vágus.   
 
Autor: Štěpán  
 
 
Fokus 
 
Sdružení Fokus, 
je pro duševně nemocné, 
když člověku schází kus, 
lék dávají nám v lásce mocné. 
 
O terénním týmu nemluvně, 
když není nám nejlépe 
nebo se cítíme jako nemluvně, 
jsou tu pro nás aby nám bylo lépe. 
 
Jako když obrázku schází puclík, 
tak máme své terapeuty 
a nemusím se věšet na uzlík, 
život je hned méně krutý. 
 
Autorka: Darja Bezejmenná 
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Jak na nás působí barvy z psychologického hlediska? 

Každý z nás má individuální vnímání barev. Přesto lze 
z psychologického pohledu vysledovat obecné charakteristiky barev, 
jejich typické vlastnosti. 

Bílá barva – nejlépe odráží světlo, je považována za barvu absolutní 
čistoty a pořádku. Člověk, který preferuje bílou barvu, chce o sobě říci, 
že je spolehlivý, morální, vznešený, čistý. 
Žlutá barva – dodává energii, dokáže vyvolat pocity tepla, dokonce i o 
několik stupňů. Podporuje soustředění, vyšší pracovní výkon. Člověk 
preferující tuto barvu se často snaží zacílit pozornost jinam, chce 
maskovat problémy, některé teorie tvrdí, že žlutou barvu volí lidé, kteří 
rádi poroučejí. 
Oranžová barva – je barvou elánu a dynamiky. Je znakem fantazie, 
živosti, smyslu pro humor. Podobně jako žlutá barva vyvolává pocit 
tepla, vyvolává chuť k jídlu. Člověk volící oranžovou barvu je 
dynamický, veselý, plný elánu. 
Zelená barva – má regenerační účinky na organismus, zejména na oči, 
navozuje pocit bezpečí, dodává vitalitu, snižuje chuť k jídlu. Člověk, 
který volí zelenou barvu, je vytrvalý, houževnatý, touží po uznání, 
nemá rád změny. 
Modrá barva – má uklidňující účinky, uvolňuje, zpomaluje tep a tlak a 
snižuje svalové napětí. Světlejší odstíny navozují pocit svěžesti, čistoty, 
klidu a chladu. V modrém prostředí poklesnou problémy neurotiků. 
Člověk, který preferuje modrou, má silnou potřebu klidu, touží po 
harmonii a uspořádaném životě, může být romantický. 
Červená barva – působí dráždivě, zvyšuje tep a tlak, nervozitu, 
vznětlivost, ale i aktivitu a výkonnost. Povzbuzuje chuť k jídlu i sexuální 
touhu. Člověk preferující červenou barvu je dynamický, rychle se 
rozhoduje, rád poroučí, nerad se podřizuje, touží být úspěšný, žít plný 
život. 
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Hnědá barva – vyvolává útulnost, je třeba ji ale kombinovat s jinými 
barvami, jinak působí rušivě. Hnědá je symbol klidu, bezpečí, zmírňuje 
napětí, působí přívětivě. Člověk volící tuto barvu je praktický a věcný, 
žijící přítomností, nemá rád změny, touží po fyzickém pohodlí. 
Fialová – některé odstíny fialové jsou považovány za negativní. Ve větší 
ploše vyvolává špatnou náladu. Působí vážně a slavnostně. Fialová je 
znakem emoční nezralosti, lability. 
Černá – v prostoru pohlcuje nejvíc světla, vyvolává pocit smutku a 

vážnosti. Černou barvu volí lidé, kteří se necítí zrovna moc dobře. 
Černá barva je ale stále v módě, poněvadž opticky zužuje. 
Šedá – neutrální barva, působí vyrovnaně, někdy až pasivně. Člověk, 
který rád nosí šedou barvu, se snaží oddělit od ostatních, zůstat 
stranou. 

Pokud tedy chcete na sebe upozornit, zvolte barvu červenou, pokud 
chcete dosáhnout kompromisu, zvolte odstíny modré nebo zelené. 
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Filmy na na na na červenec: 

 
 

3.7.2012 
1. Obecná škola, Československo 1991, komedie 
2. Dvanáct rozhněvaných mužů, USA 1957, drama/krimi 
3. Země, Velká Británie/Německo, 2007, dokumentární 

10.7.2012 
1. Kolja, Česko 1996, komedie/drama 
2. Železná lady, Velká Británie 2011, drama/životopisný 
3. Pád do ticha, Velká Británie 2003, dokumentární 

17.7.2012 
1. Fany, ČR 1995, komedie/drama 
2. Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA 2008, dobrodružný 
3. Marcela, ČR 2006 dokumentární 

24.7.2012 
1. Vyhnání z ráje, ČR 2001, komedie/drama 
2. Obchod na korze, Československo 1965, drama 
3. Trabantem napříč Afrikou, ČR 2010, dokumentrání 

31.7.2012 
1. Kalamita, Československo  1981, komedie 
2. Goyovy přízraky, USA/Španělsko 2006, drama 
3. Tatínek, ČR 2004, dokumentární 
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JÍDELNÍČEK 
den Datum                         Menu 

Po 2.7.2012 Tvarohová pomazánka 

Út 3.7.2012 Koprová omáčka s vejcem 

St 4.7.2012     Zeleninová polévka 

Čt 5.7.2012 volno –  státní svátek 

Pá 6.7.2012 volno –  státní svátek 

Po 9.7.2012     Sýrová pomazánka 

Út 10.7.2012 Čočka s párkem a okurkou 

St 11.7.2012 Rajská polévka s těstovinami 

Čt 12.7.2012 Kuřecí polévka 

Pá 13.7.2012 Zelňačka 

Po 16.7.2012 Vajíčková pomazánka 

Út 17.7.2012 Buchtičky s krémem 

St 18.7.2012 Bramborová polévka 

Čt 19.7.2012 Vývar s játrovými knedlíčky 

Pá 20.7.2012 Květáková polévka 

Po 23.7.2012 Drožďová pomazánka 

Út 24.7.2012 Bramborová kaše s párkem 

St 25.7.2012 Brokolicová polévka 

Čt 26.7.2012 Čočková polévka 

Pá 27.7.2012 Boršč 

Po 30.7.2012 Salámová pomazánka 

Út 31.7.2012 Francouzské brambory 

Změna jídelníčku vyhrazena. 
10,- Kč polévka, 30,- Kč hlavní jídlo, ve čtvrtek po úklidu moučník. 



~ 14 ~ 

 

 
šéfkuchař Zdeněk při pečení výborné sekané 
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Vtipy -> 

Paroháč - Muž sedí ráno v metru a jede do práce. Nad ním se klátí 
mladík a když vystupuje, říká tomu muži: 
Ahoj paroháči. 
Muž se sice zamyslí, ale pak na to zapomene. Druhý den ta samá 
situace. Jen mladík při odchodu říká: 
Ahoj paroháči, parohatý. 
To už tomu muži nedá - že by přece jen jeho žena ... ??? Tak přijde 
domů a stěžuje si ženě. Ta ho uklidní a tak další den zase sedí 
spokojeně v metru. Pokukuje po mladíkovi, který jako by nic a říká si, 
že to nemůže být pravda. Ale když mladík vystupuje tak křičí: Ahoj 
paroháči, parohatý, užalovaný… !!! 

Dva opilci doma - Jednou pozdě v noci se opilec chlubí 
kamarádovi novým bytem. Když vejdou do obýváku, kamarád 
si všimne velkého mosazného gongu. "Na co máš ten gong?" 
ptá se zvědavě. "To není gong, to jsou mluvící hodiny." 
"Mluvící hodiny?" diví se kamarád. "A jak fungujou?" "Sleduj," vezme palici a vší silou praskne do gongu. Ten se samozřejmě 
rozezvučí na celý panelák. Na to se z vedlejšího bytu ozve: "Ty 
ses snad zbláznil, jsou tři hodiny ráno!!"  

 
 

Autor: Vašek Bedlivý 
 

Zdroj: http://sranda.kdecoje.cz 
http://www.bety.cz 
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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:      

Zuzana Habrichová, DiS.  775562059  

Mgr. Nikola Skalická   775562065  

Tereza Stříbrská, DiS.   775562056  

Dagmar  Škarpová  775562061  

775582276 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Dagmar Zomerská    775562055 

Diana Kostková    775562064 

Pavlína Gécová               775562060 

 
Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 


