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Měsíc ve znamení Lva 

Osobnost Lva 

Zrozenci ve znamení Lva jsou rodilými vůdci, kteří jsou předurčeni k 
pozicím, kde mohou uplatnit svoji přirozenou autoritu. Jsou to 
charismatické osobnosti stvořené k tomu, aby stály v centru pozornosti, a 
to v tom nejlepším slova smyslu. V kariéře jim velmi pomáhá organizační a 
diplomatický talent. Rádi se chlubí svými úspěchy a kritiku nenesou právě 
nejlépe. Jsou to však velmi dobrosrdeční lidé.  

Muž Lev 
Lev je rozený vladař a ve společnosti hned upoutá něčí pozornost. Nesmíří 
se s tím, aby hrál druhé housle. Rád stojí v popředí a usměrňuje ostatní. 
Umí perfektně vycházet s lidmi. 
Má rád 
Ze všeho nejvíc miluje komplimenty a uznání. Potrpí si také na kvalitní věci 
a luxus. Má vztah ke sportu a rád soutěží.  
Nemá rád 
Nikdy se nesmíří s porážkou a podceňováním. Z míry ho dokáže vyvést 
jedině konkurence, pokud mu začne šlapat na paty.  
 

Žena Lev 
Lvice je temperamentní a energická žena, jíž nechybí sebedůvěra. Je to 
průbojná a vyrovnaná bytost, která vždy ví, co chce. Přitom však působí 
neskutečně žensky a velmi přitažlivě.  
Má ráda 
Baví ji sport a pohyb, ale pečlivě dbá taky o svoji krásu a zajímá se o módu. 
Oceňuje hezké věci a dobrou společnost.  
Nemá ráda 
Nemá v oblibě slabochy a lidi, co neumějí dodržet své slovo. Nerada 
prohrává a vadí jí, když ji něco zbytečně omezuje.  

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

Autor: Vašek Bedlivý 
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V měsíci srpnu se narodil Miloš Kopecký, který také trpěl 
duševním onemocněním, zvaném bipolární afektivní 
porucha.  
Miloš Kopecký, český známý a úspěšný divadelní a televizní herec. Ztvárnil 
mnoho nezapomenutelných rolí. Např. Barona Prášila, doktora Štrosmajera 
v seriálu Nemocnice na kraji města, a nebo Petra Voka z Rožmberka. Miloš 
Kopecký trpěl bipolární afektivní poruchou, dříve zvaná maniodepresivita. 

Bipolární afektivní porucha (maniodepresivita): 

Manickým syndromem se rozumí stav, kdy je nemocný nadměrně podnikavý 
(většinou ovšem neproduktivní), veselý, nic pro něho není problém, má 
sníženou potřebu spánku, navazuje stále nové vztahy. Může být i naopak 
podrážděný. Při těžké formě mluví nesrozumitelně, 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, 
trpí beznadějí, poruchami spánku, nechutenstvím, nezájmem o sex a celkově 
je vyčerpán. Objevují se sebeobviňovací bludy a bludy o vlastní 
bezvýznamnosti, bezcennosti. Manické a depresivní epizody se střídají. 
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Tvůrčí díla našich klientů: 

KRAJ PTÁKŮ A BIZONŮ 
Karel Wälzer 

Ten raněný pták dále neletí 
a hejna ptačí na jih míří, 
tak jako věky už, 
krájí coby nůž 
jižní horizont. 

Lidskou dlaní hřej ptáče, 
leč pro raněné ptáče 
nik nezapláče. 

Kroky měř, 
kde vidíš keř. 
To jen místo kol vlaků, 
zříš řítit se stáda bizonů. 

Stmívá se, louč osvětluje sníh, 
kolem stád ovcí je zeď z kamení. 
Pleskání křídel ptačích hejn. 
Sníh valí se z boží hojností. 

Hloupý jsi, věříš-li moudrosti své. 
Zhasínáš louč, sníh bije stále 
houšť. 
A břicho Tvé, to hladoví. 
Sedajíc ke krbu, poleno přiložíš, 
vidíš stáda duchů, duchů stád 
bizoních. 
Dál slyšíš hejna ptáků celým 
obzorem se nesoucí. 

Břicho Ti hlady kručí, 
již dozněl zpěv ptačí, 
Hejna dál k jihu letí. 
Horizont je jejich cíl. 
 
Co jsi to za lovce, žes neulovil, 
tak prázdno v spíži, jen špeku kus 
a krbem dříví praská, meluzína 
kvílí. 
Co čeká Tě člověče? Čekáš zimu 
mrazivou. 
 
Co přijde dřív? Sníh, ten zlý sníh. 
Sníh nebo …, anebo smrt. 
Nábojů pár v dlani žmouláš 
Vlci vyjí, stahují se z hor. 
 
I Tebe čeká cesta jižní, 
tak psům hodíš kus špeku. 
Skrojíš kus i sobě. 
Snad dorazíš spřežením. 
 
V zimní době, cosi meluzínu ruší. 
Štěkot psů a ještě něco. Co je to? 
  
                                          Netušíš. 
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Výtvarné dílo, jejichž autorem je Josef S. a Maruška. 

 
Autor: Roman D. 
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Autorka: Jana K.     Autor: Zdeněk V. 

 

 
Autorka: Alena V. 
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Kim a jeho bojácnost 

Kim je pes, je to americký kokršpaněl. Je to moc hezký pes. Je bílý a 
má béžové fleky. Má uši jako správný kokršpaněl, a také že slyší 
všechno. Slyší šustění sáčku a už je u linky a loudí. A bojí se vlastního 
stínu i mého, prostě se bojí stínů, což je velice zvláštní. „Je 
rozmazlený a bude ti stát pořád za zadkem,“ povídá mi můj bratr, 
když mi ho vezl na víkend. Já na to: „Hm dobře.“ A smála jsem se. 
Nevěřila jsem. Ještě jsem nevěděla co mě čeká samozřejmě. 

Tak jako všechno má své klady i zápory, tak i mít psa. Můj 
brácha to dělá opravdu suprovým způsobem, „chceš dítě?“, ptá se.  
A pošle mi sem svého syna a já zapomenu na to , že jsem toužila mít 
nějaké dítě. „Chceš psa? Pošlu ti sem Kima.“…A co byste řekli, chci 
psa? Nechci. 

No Kim je opravdu rozmazlený. Pořád vyžaduje pozornost. 
Chce si hrát s míčkem, ale to bych ještě chápala, je malý a je to štěně, 
a tak trochu té pozornosti mu ráda dám. Vlastně celý víkend jsem si 
říkala, „Ty jsi jako dítě Kime, kam se hnu já, tam jdeš ty, nehledě na 
to, že strašně loudíš jídlo.“ Je mu něco přes rok, možná už dva roky,  
a ale je strašně rozmazlený a ukníkaný. Potřeboval by dovychovat. 
Věřím, že bych ho to naučila, ale jakmile bych se rozhodla mít psa, 
nemohla bych se ani na 2 dny hnout z bytu, natož na týden někam jet 
na nějaký zaplacený zájezd. 

No vše probíhalo tak nějak v poklidu. Až do té doby kdy jsme 
šli spolu do lesa, kde chytil spoustu klíšťat. Já to vzala na lehkou váhu 
,věděla jsem, že je zvýšená aktivita klíšťat, ale nenapadlo mě, že jich 
bude mít tolik. Opravdu jsem si pak nadávala, když jsem mu našla 
hned 4 za sebou. Pak jsem se ošívala i já, bála jsem se samozřejmě i o 
sebe, dostat klíště a pak nějakou tu boreliozu, dnešní klíšťata jsou tak 
nakažená, že to není možné. Přesto vše jsem se víc bála o Kima. A už 
jsem s ním chvátala na zahradu. Tam zdatný pán zahrádkář a soused 
a taky majitel psa, mi pomohl, a vyndal ostatní klíšťata. Bylo jich 
hodně.  Asi 7. „No co naplat.“ Řekla jsem si, „ještě tu přespíš.“ A stále 
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jsem ho prohlížela a hlídala, jestli nemá další, ale pro jistotu jsem ho 
nastříkala sprejem proti klíšťatům. „Už se stalo,“ ale nervózní jsem 
byla jako prvorodička, a matka pěti dětí, nebo psů.  No, říkala jsem 
si psa nechci. Je to veliká starost.  

Pak jsme byli doma, já dělala domácí práci a občas jsem si 
s ním hrála. Za to, když byl hodný, nebo si sednul na povel, či dal pac, 
dostal pamlsek, obzvláště při tahání klíšťat jsem ho odměňovala. 

Také jsem se nasmála, když jsme byli venku a on se honil za 
mým a svým stínem, to už mi opravdu přišlo dost zvláštní a hodně mě 
to rozesmálo. On se ho normálně bál. Nebo jsme šli do parku a běhal 
jak pominutý a táhlo ho to ke garážím, nevím proč, pořád tahal, jak 
splašený. On vůbec je hodně ulítaný. Pořád by někam běhal. „Holt, 
musím ho vycvičit“ povídám si. A tak hlavní povely, k noze, a sedni, a 
dej pac, už mu docela jdou. A jdi pomalu. Učila jsem ho i překutálet 
se za pamlsek, ale nechtěla jsem ho přepamlskovat, jinak bych z něho 
udělala cirkusového psa.  

A co z toho plyne? No do baráku bych psa nechtěla, a tím 
méně Kima, protože on se chová jako „schizofrenik“, sice je to honič a 
je dobrý tak pro honění kachen v přírodě, ale ve městě se prostě 
opravdu bojí. Říkám to Martinovi do telefonu a on se smál jak blázen. 
No máme to v rodině. Co by i psi nemohli mít nemoci jako my lidi. Já 
jsem také napůl schizofrenik.  
Nebo jsem už zdravá?  

Vše je relativní a za nějaký čas bude i tento článek relativní…  TAKŽE 
PSA DO BYTU JEN NĚJAKÉHO MAZLÍKA, MALÉHO CHUNDELATÉHO, 
KTERÝ NEKOUŠE A CHOVÁ SE HEZKY K DĚTEM. A KTERÝ ZŮSTANE 
ŠTĚNĚTEM. PROTOŽE PAK ODEJDE JEDNOU A MOC TO BOLÍ. Vždyť 
sotva Kim odešel, tak jsem to obrečela, jak mi bylo smutno. Všem 
psům zdar i jejich páníčkům.            

          
 
  Autorka: Alice Mladá 
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Cvičte svou paměť, bude se ještě hodit 

Říkáme, že jsme něco zapomněli, ale není to většinou pravda, my jsme 
informaci do mozku ani nezakódovali. Prostě nás minula. Paměť negativně 
ovlivňuje řada faktorů. Např. špatný životní styl, nesprávná životospráva, 
stres. Vědci ovšem přišli na to, že mozek si člověk dokáže udržet v kondici 
po celý život. Vše záleží jen na nás. Mozek totiž můžeme trénovat. Tím se 
posiluje a zůstává aktivní. Mozek potřebuje stále nové impulzy. Ovšem 
nejde o praktické záležitosti – např.: „Kam jsem si dal brýle?“, ale o přísun 
nových informací, aby je mozek musel zpracovávat, a tím se vlastně 
posiluje. Pokud jede totiž mozek na setrvačnost, vykonává jen každodenní 
rutinu, za pár let zchátrá a na nápravu je již pozdě. Pokud nebudeme mozek 
cvičit, jednoduše zakrní.  Zde předkládám pár tipů jak mozek posilovat a tím 
si ho udržet v kondici.  

 Procvičujte si váš mozek různými hlavolamy, luštěním křížovek a hrami 
náročnými na paměť 

 
 Zaměstnávejte mozek a dávejte mu co nejvíce podnětů. Např.: choďte 

do práce, nebo do vašich každodenních cílových stanic jinými cestami, 
než jste zvyklí, choďte do jiných restaurací, do jiných obchodů, učte se 
jazykům, či pohybovým dovednostem.  

 
 Zapomněli jste doma papírek s nákupem? Zkuste nakupovat 

systematicky – uvědomte si, pro jaké situace nakupujete – např.: 
k snídani jogurt, mléko, pečivo, šunku, k obědu těstoviny, k večeři dnes 
budete vařit to a to, a podle toho nakupujte. 

 
 Doporučuje se také přestěhování věcí ve skříňkách – např. prohodit 

místo kde máme talíře, s místem na hrnečky, nebo si poskládat 
oblečení do jiných polic, než jste zvyklí, atd. 

 Nepamatujete si jména nových lidí? Zkuste si pomoci tím, že hned při 
představování jeho jméno zopakujete nahlas. V duchu si to ještě 
jednou připomeňte a přidejte si k jeho jménu nějakou vlastnost. 
Např.: Tohle je Petr. Má pěkné oči., Tohle Pavel, ten je vysoký.“ 

 

       Čerpáno z časopisu Moje psychologie 
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Filmy na měsíc srpen: 

 
 
 
 

7. 8. 2012  
1. Cikáni jdou do nebe, 1975, muzikál/romantický 
2. Pošli to dál, 2000, drama/romantický 
3. Wasabi, 2001, komedie 

14. 8. 2012 
1. Účastníci zájezdu, 2006, komedie 
2. Předčítač, 2008, drama/romantický 
3. Tristan a Isolda, 2006, dobrodružný/romantický 

21. 8. 2012 
1. Pelíšky, 1999, komedie/drama 
2. Polibek hada, 1997, romantický 
3. Nedotknutelný, 2011, drama/komedie 

28. 8. 2012 
1. Vratné láhve, 2007, hořká komedie 
2. Merlin, 1998, dobrodružný/fantasy 
3. Mamma mia!,2008, muzikál 
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Pozvánka na přednášku na téma 
„Hrad a zámek Bečov“ 

 
Kdy: 8. srpna ve 13 hodin 
Kde: počítačová učebna STD 
Přednášející: Štěpánka 
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JÍDELNÍČEK 
den Datum                         Menu 

St 1.8.2012 Zeleninový salát 
Čt 2.8.2012 Uzená polévka 
Pá 3.8.2012     Rajská omáčka 

Po 6.8.2012 Zeleninový salát 

Út 7.8.2012     Koprová omáčka 
St 8.8.2012     Fazolová polévka 
Čt 9.8.2012     Gulášová polévka 
Pá 10.8.2012 Brokolicová polévka 

Po 13.8.2012 Těstovinový salát 

Út 14.8.2012 Rizoto 
St 15.8.2012 Čočková polévka 
Čt 16.8.2012 Zeleninová pol. s játrovými knedlíčky 
Pá 17.8.2012 Zelňačka 

Po 20.8.2012 Zeleninový salát 

Út 21.8.2012 Boloňské špagety 
St 22.8.2012 Fazolková polévka 
Čt 23.8.2012 Květáková polévka 
Pá 24.8.2012 Hovězí vývar 

Po 27.8.2012 Pomazánka 

Út 28.8.2012 Pizza 
St 29.8.2012 Špenátová polévka 
Čt 30.8.2012 Kuřecí polévka 
Pá 31.8.2012 Bramborová polévka 

Změna jídelníčku vyhrazena.     
  10,- Kč polévka, 30,- Kč hlavní jídlo, ve čtvrtek po úklidu moučník. 
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V měsíci červenci proběhl v Karlových Varech 
47. Filmový festival 

 

 
 

Operátor mobilní sítě vydal při této příležitosti vtipné pohledy pod názvem  
Moře zábavy v Karlových Varech. 
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Novinky z naší dílny: 
Dílna funguje více než půl roku. S klienty se začínají vytvářet 
rehabilitační plány, což znamená, že si sami určí, jakých cílů by chtěli 
dosáhnout, a co by chtěli umět. Proto se také trochu mění náš 
program nabízených činností. Dílna bude rozdělena na pracovní 
(výrobní) část a na druhou část, což je prostor pro využití 
volnočasových aktivit. 



~ 16 ~  



~ 17 ~ 

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.  775582276 

Mgr. Nikola Skalická   775562065  

Tereza Stříbrská, DiS.   775562056  

Dagmar Škarpová  775562061  

Hana Andrlová, DiS.  775562059 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Dagmar Zomerská    775562055 

Diana Kostková    775562064 

Pavlína Gécová               775562060 

Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 


