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Měsíc říjen - významné dny 
 

 
 

1.10.  Světový den vegetariánství 

1.10.  Mezinárodní den seniorů 
1.10.  Mezinárodní den hudby 
1.10.  Mezinárodní den lékařů 
1.10.  Světový den cyklistiky 
1.10. Světový den lidských sídel 
2.10.  Světový den hospodářských zvířat 
4.10.  Mezinárodní den ochrany zvířat 
5.10. Mezinárodní den učitelů 

8.10.  Mezinárodní den boje proti popáleninám 
9.10.  Světový den pošty 

10.10.  Světový den proti trestu smrti 
10.10. Světový den duševního zdraví 
11.10.  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 
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14.10.  Světový den standardů 
15.10. Den bílé hole  
15.10. Světový den venkovských žen  
16.10. Světový den výživy  
16.10. Světový den páteře  
16.10. Mezinárodní den proti Mcdonald's  
17.10. Mezinárodní den boje proti chudobě  
17.10. Světový den úrazů  
20.10. Den stromů 
20.10. Světový den osteoporózy  
21.10. Den původních odrůd jablek  
24.10. Den OSN  
24.10. Světový den rozvoje informací 
28.10. Čokoládový den  
31.10. Světový den spoření  
31.10. Den UNICEF  

 

 
 

 
Autor: Václav Bedlivý  

Zdroj: http://kle.cz/vyznamne-dny/ 
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Váhy (latinsky Libra) 

24. září – 23. října 

Váhy jsou sedmým znamením zvěrokruhu. Váhy patří mezi vzdušná 
znamení. Vládcem znamení je Venuše. Váhy mají sangvinickou 
povahu. Jsou v souladu s Blížencem a Vodnářem. Váhy jsou citlivé se 
smyslem pro porozumění. Nemají rády ponížení, hluk a bezpráví. Za 
souvztažný kov je považována měď; jejich souvztažná barva je vodově 
zelená; mezi kameny znamení patří chryzokol, jadeit, růženín, korál, 
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karneol, smaragd, turmalín, topaz; za šťastnou květinu je považována 
pomněnka. 

Charakteristika - Lidé narození ve znamení Vah jsou většinou 
sympatičtí a milí lidé. Chtějí soulad v jakékoli oblasti. Jsou často 
nerozhodní, ale při volbě jim velmi dobře pomáhá vrozená intuice. 
Tito lidé mají dobré předpoklady být intelektuály. Mají upřímnou 
radost z každého prožitého dne. Mají velmi pozitivní vztah k umění a 
často mají umělecké nadání. Jsou poctiví a pravdomluvní. Nemají rádi 
přetvářku, a pokud ví, že druhý nemá pravdu, dokážou jít tvrdě i proti 
svému bližnímu. Poměrně snadno navazují přátelství. Avšak jsou lehce 
ovlivnitelní a nerozvážní. Bývají také nadměrně citliví, obvykle mívají 
sklony k netrpělivosti. Mezi nejrizikovější zdravotní problémy patří 
nervové choroby a onemocnění ledvin. 

Muži - Váhy  - Muži bývají pro ženy dost přitažliví. Mají dost co do 
sebe, zejména svým jemným jednáním a milým pohledem dokážou 
upoutat i velmi chladnou dámu. Muži Váhy bývají dost žárliví, ale také 
velmi citliví a nerozhodní. Muži narozeni v tomto znamení by se 
neměli pouštět do věcí, u kterých je potřeba pevná ruka. Vztah ke svým 
dětem budují na základě přátelství a chtějí být pro ně poradcem. Snaží 
se je dovést k maximálnímu intelektuálnímu bodu. 

Ženy - Váhy - Ženy Váhy potřebují dokonalost a soulad. Jsou vždycky 
upravené a jejich byt je precizně uklizený. Vše má svůj pořádek. Stejné 
očekávají také od druhých kolem sebe. Nemají rády, když je někdo z 
vnějšku narušuje jejich harmonogram. Ženy mají jemné estetické 
cítění. Ženy jsou velmi přitažlivé pro muže, kteří mají estetické cítění. 
V zaměstnání velmi rády organizují a mají dobrý přehled o ději. Velmi 
milují svou rodinu a vynakládají úsilí ji zapojit do svého pracovního 
života. 

Autor: Václav Bedlivý  
Zdroj: http://www.maminet.cz/clanek 
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O Světlušce - Komu Svítí Světluška 
Světluška přispívá na speciální pomůcky, které mluví nebo mají 
hmatový display, na psí vodící pomocníky, osobní asistentky, díky 
kterým nevidomé děti mohou navštěvovat běžné školy a senioři 
nemusí trávit podzim života v ústavech. Financuje projekty neziskových 
organizací, které rozvíjí schopnosti a talent nevidomých a slabozrakých 
lidí. 

Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte společně s námi! V loňském roce 
jsme rozdělili téměř 9 miliónů. A tato pomoc je vidět. 

Světluška přispěla například Kájovi L. z Vodňan, který je od narození 
nevidomý a kvůli těžké nedoslýchavosti musí používat naslouchátko. 
Příspěvek na pedagogického asistenta, učebnice v Braillově písmu a 
speciální pomůcky jsou pro Káju a další nevidomé děti jistotou, že 
budou se svou rodinou a kamarády a nebudou muset dojíždět do 
mnohdy vzdálené speciální školy či být na internátu. Káju Světluška 
provází ve škole již druhým rokem. 

Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Paní Olze F., která 
přišla o zrak v důsledku onemocnění, přispěla Světluška na pomůcku 
pro zvětšení a čtení textu, díky které může i nadále vykonávat své 
povolání. Bez speciálních pomůcek nemají těžce zrakově postižení lidé 
přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si zaměstnání a 
uplatnění v životě. 

Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené 
studenty, umělce a sportovce. Např. Ráchel S. z Prahy přispěla na 
klavír, Jiřímu P. z Brna na akordeon, aby se mohli naplno věnovat své 
budoucí hudební kariéře. Ivovi B. z Prahy na tandemovou cyklistiku a 
běžecké lyžování. Ráchel S. získala i studijní stipendium, kterým 
Světluška podpořila dalších 20 studentů se zrakovým postižením na 
středních a vysokých školách v celkové částce 544 000 Kč. 
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Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli 
darovat nevidomým trochu světla.  

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před 
každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci 
jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  

Patronkou projektu je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ.  
Světluška svítí od roku 2003. 

Do projektu se zatím zapojilo více než 48 000 dobrovolníků a miliony 
dárců. 

Autor: Václav Bedlivý  
Zdroj: Leták - 11. A 12. ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ! 

http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml 
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Michael Clarke 
Duncan 

 

* 10. prosinec 1957 Chicago 
+ 3. září 2012 Los Angeles 
Bylo mu 54 let. 
 

Narodil se a vyrostl v Chicagu. 
Žil se sestrou Judy a matkou 
Jean, otec opustil rodinu v jeho 
dětství. Díky své výšce hrál 
basketbel ve školních týmech 
na střední škole i na vysoké 
škole Alcorn State University v 
Mississippi, kde studoval 

komunikaci. Studia však nedokončil, vrátil se do Chicaga za nemocnou 
matkou a pracoval ve dne jako dělník, po večerech jako vyhazovač, k 
čemuž byl se svou výšku 196 cm a váhou 142 kg předurčen. 

Americký herec, známý především rolí Johna Coffeyho ve vězeňském 
dramatu Zelená míle, za kterou získal několik ocenění a také byl 
nominován na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. 
Před začátkem herecké kariéry pracoval jako dělník, vyhazovač a 
bodyguard. 

Od roku 1995 hrál malé role ve filmech a seriálech. Od roku 1998 začal hrát i 
vedlejší role, mj. ve filmu Armageddon, kde se seznámil s Brucem Willisem a 
stali se přáteli. Právě Bruce Willis mu pomohl k tomu, aby dostal roli ve filmu 
Zelená míle, kde ztvárnil roli Johna Coffeyho. Tato role mu přinesla nominaci 
na Oscara a Zlatý globus. 

Autor: Václav Bedlivý 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Clarke_Duncan 
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NASA zveřejnila panoramatický snímek 
povrchu Marsu. 

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil 
panoramatický snímek povrchu planety Mars. Snímek je kombinací 817 
záběrů pořízených sondou Opportunity během jejího zkoumání 
povrchu rudé planety v průběhu čtyř zimních měsíců. Kamera Pancam 
snímala povrch v místě Greelyho přístaviště při kráteru Endeavour 
v severní části Marsu od konce loňského prosince do konce prvního 
květnového týdne. 

Panoramatický snímek (levá část) okolí sondy Opportunity na Marsu. 

Panoramatický snímek zachycuje celé okolí sondy v 360 stupních. 
Severní strana se nachází uprostřed snímku, jižní po obou stranách. Na 
vyobrazení jsou patrné také stopy průzkumného vozidla Opportunity 
Rover tvořící smyčku. 

Robotické vozidlo Opportunity působí na Marsu už osmý rok. Původně 
se přitom předpokládalo, že jeho mise potrvá nanejvýš pár měsíců. 
Opportunity Rover po povrchu rudé planety najezdil už téměř čtyři 
desítky kilometrů. 
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Na druhém obrázku vidíme povrch Marsu, snímek je z ledna. 

Na třetím obrázku je sonda Opportunity východně od Marsova kráteru 
Endeavour vrhá pozdně odpolední stín. 

 
A na čtvrtém obrázku je sloup prachu nad povrchem Marsu v jeho severní 
části. Snímek je z poloviny března. 

Autor: Václav Bedlivý  
Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/272673-nasa-zverejnila-

panoramaticky-snimek-povrchu-marsu.html 
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Svalová soustava 

Svaly jsou orgány nadané schopností stahování neboli kontrakce. Jejich 
celkový počet v lidském těle převyšuje 600 a svou vahou se podílejí na 
hmotnosti celého lidského těla více než z poloviny. U vyspělých 
kulturistů se může pohybovat podíl váhy ve svalovině až kolem 70%. 

Spalné produkty svalové látkové výměny kyselé povahy, jako je 
kysličník uhličitý a kyselina mléčná, jsou opět odstraňovány pomocí 
krevního oběhu. 

Vrátil bych se ke „kyselině mléčné“  
-  je to látka, která nám umožní maximální dosažení cviků vlastní silou. 
Kyselina mléčná je hranice sil člověka, která se uvolňuje při posilování 
partií. Kyselina mléčná se vypouští při cviku v okamžiku, kdy je sval 
přetížen a tak začne při určitém cviku bolet. Steroidy tuto látku 
potlačují, proto mají kulturisté nadpřirozené, ohromné svaly. Já 
doporučuji malou váhu, více opakování v sériích a cviky provádět 
pomalu. Například u bicepsových svalů zabírají nejvíce, znám z vlastní 
zkušenosti a tím sval totálně zdevastujete!!! A potom roste, namáhaný 
sval nabírá velikost. Snažíte se vynaložit mnoho sil při opakováních, než 
přijde na to, že kyselina mléčná sval pohltí a dojdou síly, a sval začne 
pálit. Říká se v kulturistice, co bolí, to roste, je to pravda. 

                                      Autor: Václav Bedlivý 
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Filmy na měsíc říjen 
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. 

 
 

N E P Ř E H L É D N Ě T E !!! 

Máme možnost využívat posilovnu v prostorách 
pensionu Hestia.  
Záleží na počtu zájemců.  
Posilovna by se mohla navštěvovat jednou týdně. 
Kdo by chtěl v budoucnu chodit do posilovny, 
nahlašte se v dílně. 
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Ukázky nových výrobků ze šicí dílny: 

        

  
           Autor výrobků: Karel 
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Autorská díla našich klientů: 

Nedočkavost 
 

Láska se nedá krotit, 
není to lev, 
kterému Belmondo říká očima běž. 
 

Musí vzlétnout, 
jako pírko, jako blankytný vánek, 
sladký jako med. 
  

Proč drtit láskou lásku, 
opětovaná jest je jen jedna. 
A na tu si zkrátka člověk musí dočkat, 
rozvine se jak ta růže od Antoine de Saint Exupéry, 
„kdy?“ 
„KDY?“ 
„To šeptají ti andělé, 
tak vydrž ty sladká vílo.“ 
„Máš v očích nedočkavost pro chlapy to jest protivné.“ 
„Uhas žízeň po té lásce, 
to amor bude vědět KDY.“ 
 

„Vypravěč lásky, 
na zámek, v pokladničce lásky, 
uzamkl to osudné vědění.“ 
 

 
 
 
    Autorka: Másilková Hanka 
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Před…..     …… a po…..           Autor: Martin S.  
 
 

  
           Autorka: Bára 
 

                  
Beruška od Alenky 
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Léto začalo mít vrásky 
 

Léto začalo mít vrásky, 
globální oteplování nemění své lásky. 
Někdo se zamiluje, 
někoho slunko jen hřeje. 
 

Švestka už spadala, 
a šípku zčervenaly bobulky, 
maliny a ostružiny už uzrály, 
naděje má na západ odletěla. 
 

Když ráno snídám, 
na východ se dívám, 
mám v kuchyni slunka jas, 
poletím na jih, 
však potřebuji k tomu pas. 
 

A babí léto přišlo k nám, 
někdo píše o Vánocích, 
já však sklízím vinný sad, 
možná už mě má někdo rád. 
 

Poslouchám hudbu 
a na duši mám divný chlad, 
zklamání propuklo v divý pláč, 
zachrání mě už jen anděl, 
nebo bílý plášť. 

Autor: Másilková Hanka 
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Jízda „Fokusáků“ parníkem po Vltavě 
 

Dne 26. 9. 2012 jsme byli na výletě v Praze. Zúčastnili jsme se 
dvanáctého ročníku plavby parníkem po Vltavě, která proběhla za 
krásného počasí. Pro všechny to byl moc pěkný zážitek. 

 

                                                                                                                         

Pohled, který jinak než z řeky neuvidíte 

  
 

Parník Cecílie, na které se výlet uskutečnil. Součástí byl i raut. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Pozvánka na přednášku na téma 
„Zámek Manětín“ 

 

Kdy: dne 10. října ve 13,00 hodin 
Kde: počítačová učebna STD 

Přednášející: Štěpánka 
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JÍDELNÍČEK 
Po 1.10.2012 Zeleninový salát 

Út 2.10.2012 Smažený květák 

St 3.10.2012 Polévka s játrovými knedlíčky 

Čt 4.10.2012 Květáková polévka 

Pá 5.10.2012 Kuřecí polévka 

Po 8.10.2012 Vajíčková pomazánka 

Út 9.10.2012 Koprová omáčka 

St 10.10.2012 Zelňačka 

Čt 11.10.2012 Hrachová polévka 

Pá 12.10.2012 Hovězí polévka 

Po 15.10.2012 Tvarohová pomazánka 

Út 16.10.2012 Karbanátky 

St 17.10.2012 Čočková polévka se slaninou 

Čt 18.10.2012 Rajská polévka 

Pá 19.10.2012 Pórková polévka 

Po 22.10.2012 Sýrová pomazánka 

Út 23.10.2012 Francouzké brambory 

St 24.10.2012 Kapustová polévka 

Čt 25.10.2012 Brokolicová polévka 

Pá 26.10.2012 Špenátová polévka s masem 

Po 29.10.2012 Rybí pomazánka 

Út 30.10.2012 Boloňské špagety 

St 31.10.2012 Bramborová polévka 

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 


