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Měsíc září – významné dny 

 8. 9. Mezinárodní den gramotnosti 

13. 9.  Mezinárodní den čokolády 

16. 9.  Den církevního školství 

16. 9.  Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 

19. 9.  Den, kdy mluvíme jako piráti 

21. 9. Mezinárodní den míru 

21. 9.  Mezinárodní den Alzheimerovy choroby 

22. 9.  Evropský den bez aut 

27. 9.  Světový den cestovního ruchu 

30. 9.  Mezinárodní den překladatelů 

         kle.cz/vyznamne-dny/seznam.html 
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Měsíc ve znamení panny 

23. 8. až 22. 9. 

Lidé narozeni v zemském znamení Panny jsou obdařeni pečlivostí, 
logickým myšlením a trpělivostí. Jsou pracovití a mají velký smysl pro 
detail. Jsou to spíš realisté než snílci, stojí nohama pevně na zemi. Mají 
sklon k perfekcionismu a k věcem se staví kriticky. Často je najdeme v 
pečovatelských pozicích, rádi pomáhají ostatním a velmi důležité pro 
ně bývá zdraví, čistota a pořádek ve všem, co dělají.  

Muž Panna 
Je to člověk na úrovni, na kterého se můžete spolehnout. Je vzdělaný, 
má přehled, je pracovitý a velmi pečlivý. Nepatří mezi snílky a v tom, 
čemu se věnuje, se snaží být nejlepší.  
Silné stránky 
Ve všem, co dělá, má rád systém a pořádek, díky čemuž je jeho práce 
perfektní a ve svém oboru bývá opravdovým expertem.  
Slabé stránky 
Když má nějaký problém, drží ho v sobě a není pro něj snadné mluvit o 
tom, co ho trápí. Své pocity projevuje opatrně.  
Má rád 
Vyhovuje mu pořádek ve všech oblastech života, jak v práci, tak i v 
soukromí. Zakládá si na vědomostech a na vzdělání.  
Jaký je milenec 
Je spolehlivý, na milostném vztahu si velmi zakládá a umí být opravdu 
pozorný. S vyznáním lásky ovšem může mít potíže.  

Žena Panna 
Žena narozená pod vládou Panny je pevně ukotvená v realitě, ale v 
srdci má sny, kterým věří a jde za nimi. Je to dáma, která vždy působí 
důstojně a své emoce si nechává pro sebe.  
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Silné stránky 
Je to praktická žena, která stojí nohama pevně na zemi. Na všem, co 
dělá, si dává velmi záležet a je na ni spolehnutí.  
Slabé stránky 
Nejraději by měla všechno perfektní a někdy je přehnaně kritická. 
Nejen vůči svému okolí, ale především sama k sobě.  
Má ráda 
Má dobrý vkus a oceňuje hezky sladěné věci – ať už v oblečení, nebo v 
bytě. Potrpí si na kvalitní potraviny a čistotu.  
Nemá ráda 
Chaos není pro ni. Nemá ráda nepořádek a zmatek, dokáže ji naštvat 
lehkovážnost i neúmyslné zanedbání důležitých věcí.  
Jaká je milenka 
Věří v čistou, skutečnou a dlouhodobou lásku, ale nesmíte na ni 
spěchat. Je vyrovnaná a svému partnerovi bude oporou.  

Živel: Země 
Planety: Merkur 
Barva: zelená a žlutá 
Kameny: jaspis, zlatý topas, azurit, žlutý achát 
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V červencovém měsíčníku jsme se zmiňovali o případu ACTA 
Nyní se k tomu to tématu vrátíme... 

!!ACTA!! 
Překlad výrazu: Just Say "No" To ACTA! Řekněte "Ne" ACTA - (ě) 

 
Čeští odpůrci mezinárodní smlouvy proti padělatelství ACTA se připojí  
k celoevropským protestům. 
Demonstranti chtějí přimět politiky, aby smlouvu odmítli. 
Cílem multilaterální smlouvy ACTA je omezit šíření padělků              
a nelegálních kopií audiovizuálních děl. To podle odpůrců ale může 
významně omezit svobodu šíření informací na internetu a svobodu 
internetu jako takovou. Na rozdíl od počátku roku, kdy se uskutečnily 
největší protesty proti smlouvě, už ale ACTA nemá tak silnou politickou 
podporu. 
Nejnovější skandál ODS, mezinárodní ostuda: Ani jeden poslanec ODS 
nehlasoval v evropském parlamentu proti ACTA. Fakt, že ACTA 
neprošla v evropském parlamentu je skvělá zpráva. Nezasloužil se o to 
však ani jeden jediný poslanec ODS.  ČSSD a dokonce i komunisté 
hlasovali proti ACTA. Zuzana Roithová z KDU-ČSL hlasovala v této 
křiklavé kauze v souladu se svým svědomím dokonce proti celému 
svému evropskému klubu, zlobovanému pro ACTA. ODS však na celé 
čáře zklamala. Věru opravdu není lehké být pravičákem v ČR... 

          Autor: Václav Bedlivý 
www.parlamentnilisty.cz 
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Máme nový přírůstek 

Jsme mobilní  

Člověk míní, auto mění 

Hurá! Dostali jsme od naší mateřské základny služební auto!  Nevadí, 
že má nejlepší léta za sebou, hlavně že bude jezdit a sloužit tak k účelu 
tomu určenému. Všichni, kdo budou řídit, dostali čipy a vystřídali se ve 
zkušební jízdě. No… no jo, no, sice nebrzdí nejlíp, jednička tam jde 
ztuha, ale to neva, máme auto a nebudeme se muset řídit na minuty, 
někdy i na vteřiny hodinami kvůli autobusu a vlaku. Pohoda, zvykneme 
si. 
Kolegyně z terénního týmu jezdily autem, kam potřebovali bez 
vážnějších problémů. Náš den měl teprve přijít. A přišel. Den D je tady. 
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První jízda – vezme klientky ze vzdálenějších měst domů. Se smíšenými 
pocity zasedl vedoucí dílny za volant auta obsazeného třemi 
klientkami. Už dopředu se obával – víte, jet poprvé jiným autem než 
vlastním, a navíc se vzácným nákladem, to je člověk trochu nesvůj…. 
Tak tedy „Nashle!“ Za pár minut volal vedoucí, že stojí kousek za 
Varama, že potřebuje dopravit klienty jiným autem, že cosi v motoru 
vyhořelo. Protože jsme sehraný tým, (Vždy připraven!), klientky se 
domů dostaly sice se zpožděním, ale živé a zdravé. Klientky nám poté 
vyprávěly, jaký to v nich zanechalo zážitek – smály se, že policejní 
příslušník, který se tam dostavil žádal, aby okamžitě vystoupily, 
poněvadž stojí na nebezpečném místě (to auto si dělá co chce, klidně 
se rozbije v nepřehledném úseku….). S upozorněním, že dvě ze tří 
klientek mají menší problém s pohyblivostí se jaly vystupovat. Člověk 
co pomáhá a chrání se tedy aktivně zapojil do „vyprošťování“ našich 
klientek – a tento zážitek je podle jejich slov prostě nezapomenutelný… 
Auto šlo do servisu, kde se udělal kompletní servis. Možná bylo 
naštvané, že ač v Mladé Boleslavi fungovalo tolik let, bylo přesunuto do 
Karlových Varů a doma nahrazeno novým. Mělo čas přemýšlet nad tím, 
jak se mu asi bude dařit v nové rodině, která ho adoptovala.  
Když se vrátilo z opravny, ještě jednou zazlobilo vedoucí terénního 
týmu – snad jen pro potvrzení, pro ujištění se, jestli to s ním myslíme 
opravdu dobře a vážně ze všech stran, a budeme se o něj starat stejně 
dobře jako ve svém dřívějším domově. Nenechali jsme se vyvést z míry, 
kolo se vyměnilo, opravilo a jedeme dál. Teď už máme myslím naše 
první prověrky za sebou, vyzkoušeli jsme si jeden druhého, a teď tedy 
směle do dalších společně prožitých a projetých dnů! Jupí!!! 
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Tvůrčí díla našich klientů: 

 Skrývaná touha 

Karel Wälzer 

Jsi pozorována, aniž o tom 
   TUŠÍŠ 

Skryt v houští, hledím na Tvou 
    SILUETU, 
Měsíc, plná ňadra, klín, svůj chlad jen 
     PŘEDSTÍRÁŠ 
Tak nevinná, žádoucí, ve vzduchu vane Tvá 

       NEVINNOST 
Boj s touhou vyhrávám, plížím se zpět, nechávaje 

     za sebou křehký obraz 
        A NEVĚDOMOST. 
Sedíš na břehu, kapky stékají 

       v Tvůj horký klín, však špeh skryt. 

            A Ty tušíš siluetu, předstíráš nevinnost a nevědomost. 

Pořadače na papíry vyrobené z kartonu – tentokrát od Martina  
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Šicí dílna se rozjíždí, na fotce dva výrobky klienta Karla S. 
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Další deka v přípravné fázi 

 
Malování na kameny 
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Řeka 

Život je jako řeka, někdy je divoký jak řeka na Aljašce, bere vše co je 
v zátočinách a březích. 
Někdy je klidná, jako potok co teče bystřinou. 
Mnoho míst je, kde je voda. Je i studna bezedná. Kde mnoho vody 
pitné a moc dobré jest. Zaleží na tom, po jakých dávkách si ji bereš. 
Mnoho vody na mnoha místech, třeba i na poušti, kde jen Oáza skýtá 
tajemství. 
Ta řeka, která proudí divoce nebo klidně, je vlastně řeka života. Říkáme 
jí osud. A ten osud je ovlivňován láskou. Láska je ta mocná čarodějka, 
kdy se mnohdy člověk zamilovaný, chová jako nemocný, protože je 
nemocný láskou… A láska není v tom kdo miluje, ale kdo je milován. 

Autorka: Hanka Másilková 
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Báseň „na zakázku“.  
Panu Karlovi W. byla zadaná zapeklitá slovíčka a na ně složil básničku. 
Zadaná slova: KAPRADÍ, LAVIČKA, SLUŽBA, ŠPERK, KLÁVESA, PROUŽEK, 
ZEMĚPIS, KEŠU, KYTARA, NÁSTĚNKA 

O slečně Lence 
 

Karel Wälzer 
 

Mám hlavu plnou dívky Lenky, 
navíc službu u nástěnky. 
Už nás vidím v biografu, 

s pytlíkem kešu nebo arašídů. 
 

Zírám jí za halenku, 
co je proužek vedle proužku. 

A vyvolán ze zeměpisu, chtějte po mě, 
abych věděl, kde je Nový Zéland či Machu Picchu. 

 
Další kuli domů nesu 

a mně to nevadí, 
ach, ta vůně kapradí, 

a navíc kytara dávno už neladí. 
 

Večer sedám na lavičku, 
zkouším tu kytaru, 

pryč jsou zbytky mojí pýchy, 
a ještě cítím parfém z kapradí. 

 
A tak do klávesy ťukám další es-em-esku 

pro vysněnou slečnu Lenku, učitelku. 
Snad až jí koupím šperk s granáty, 

pak dá mi číslo pro sms i telefonáty. 
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Výlet  „Cesta za poznáním“ se nám povedl a líbil 

 

Do cíle nám bylo dopraveno občerstvení – řízečky. 
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Pozvánka na přednášku na téma 
„Zámek Červená Lhota“ 

 
Kdy: dne 5. září ve 13. hodin 
Kde: počítačová učebna  
Přednášející: Štěpánka 

Filmy na měsíc září:                         
Každé úterý máme Filmové odpoledne, kde si pouštíme filmy nebo 
zajímavé dokumenty. Klienti si mohou sami vybrat ze tří nabízených 
variant. Nabídka v tomto měsíci bude vyhlášena ten aktuální den. 
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Jak si zlepšit náladu 

Nedávno mne zaujal článek s tímto názvem. Koho by nezaujal? Dobrou 
náladu chceme mít každý. Autor radí lidem jak si zlepšit náladu. Bylo 
tam deset bodů. Nic nového pod sluncem. Máme dobře a správně jíst, 
spát, kamarádit se, poslouchat příjemnou hudbu, udělat dobrý skutek, 
a tak dál. Ovšem nejvíc mne zaujal bod č. 7. Bylo tam napsáno:  
Předstírejte štěstí: ne kvůli ostatním, ale kvůli sobě. I umělý úsměv ve 
Vás vyvolá příjemný pocit. A ostatní s Vámi budou také jednat 
příjemněji.  
Je to prý fakt. Totiž mimické svaly, které v obličeji při úsměvu 
používáme, vysílají signál do mozku, že se usmíváme a tím automaticky 
spouští pocit dobré nálady. Přirozený postup bývá opačný. (Mozek 
vydá signál, že jsme spokojení a šťastní a my se usmíváme.) Ale když 
nám to prostě nejde jaksi přirozeně, pomůžeme si sami – teď, když už 
víme, že to jde. Za pokus to stojí, ne? A kdyby to náááhodou nevyšlo, 
nevadí, i tak je dobré se usmívat, protože jak už jednou řekl pan 
Werich - Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy 
nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.  

Diana 
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JÍDELNÍČEK 
den Datum                         Menu 

Po 3.9.2012 Rybí pomazánka 

Út 4.9.2012 Šunkofleky s uzeným masem 

St 5.9.2012      Zelňačka 

Čt 6.9.2012 Bramboračka 

Pá 7.9.2012      Kuřecí vývar s knedlíčky 

Po 10.9.2012      Budapešťská pomazánka 

Út 11.9.2012      Kapustový karbanátek, bramb.kaše 

St 12.9.2012 Zeleninový vývar 

Čt 13.9.2012 Gulášová polévka 

Pá 14.9.2012 Koprová polévka s vejcem 

Po 17.9.2012 Těstovinový salát 

Út 18.9.2012 Pečená kuřecí stehna 

St 19.9.2012 Krkonošské kyselo 

Čt 20.9.2012 Čočková polévka 

Pá 21.9.2012 Gaspačo 

Po 24.9.2012 Sýrová pomazánka 

Út 25.9.2012 Rajská omáčka 

St 26.9.2012 Dýňová polévka 

Čt 27.9.2012 Boršč 

Pá 28.9.2012 SVÁTEK 
Změna jídelníčku vyhrazena.     

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


