
Číslo 11/2012 

 
Měsíční zpravodaj 

 

Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 
Sdružení pro péči o duševně nemocné 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Listopad 

 
Autor: Honza M. 

 



~ 1 ~ 
 

 
 

 
Měsíc listopad - významné dny 

 

3. 11. Den bez pesticidů 

6. 11. Mezinárodní den pro prevenci ničení životního prostředí 
ve válkách a ozbrojených konfliktech 

10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj 

11. 11. Den válečných veteránů 

11. 11. Den proti drogám 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 

14. 11. Světový den diabetu 

15. 11. Den vězněných spisovatelů 

16. 11. Mezinárodní den tolerance 

16. 11. Den poezie 

16. 11. Mezinárodní nekuřácký den 

16. 11. Mezinárodní den tolerance 
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17. 11. Mezinárodní den studentů 

19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí 

20. 11. Den industrializace Afriky 

20. 11. Světový den dětí 

20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci 

21. 11. Den filosofie 

21. 11. Světový den televize 

21. 11. Světový den pozdravů 

25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 

25. 11. Den bez nákupů 

28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho 

29. 11. Mezinárodní den solidarity s Palestinci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Václav Bedlivý 
Zdroj: http://www.kle.cz/vyznamne-dny/ 
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Měsíc listopad ve znamení 

Štíra - latinsky Scorpio 
 

 
 

23. října - 21. listopadu 

 Charakteristika 

Lidé narození ve znamení Štíra jsou velmi bystří a jejich hodně 
silnou stránkou je perfektní myšlení. Štíři jsou dobrými řečníky a 
mají velké zásoby znalostí. Každou věc, které se začnou věnovat, 
dotahují až do konce. Jsou to přímo rození vítězové. Avšak v 
jejich náladách je těžké se vyznat. Pokaždé se zachovají jinak a 
navíc jsou velmi paličatí. Křivdy a příkoří neodpouštějí a dokážou 
dlouho a vytrvale vyčkávat, než se naskytne šance pomstít se. 
Jsou většinou velmi silní a rysy mají obvykle robustní anebo ostré, 
jejich nosy jsou většinou špičaté. 

Štíra je těžké ošidit, ošálit nebo omámit. Je velice opatrný a 
nikomu nevěří, dokonce sám zaútočí jako první. Štíři jsou velmi 
sexuálně založeni, mají mnoho energie a temperamentu,  
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což nejvíce vybíjí v bouřlivém sexuálním životě a při aktivitách, které 
jsou se sexem spojené. Jeho charakter je velmi složitý. Štíři bývají 
hodně hrdí, ironičtí a žárliví. Většinou neumějí hospodařit, hodně 
utrácí a nedovedou šetřit. Štíři bývají velmi dobří ve vyšších či 
vysokých funkcích, ale i v jiných odvětvích si dovedou bravurně 
poradit. Jestli patříte k citlivým jedincům, nežádejte Štíra o radu 
nebo jeho názor. Můžete slyšet krutou pravdu, která se vám nemusí 
vůbec líbit. 

Muži - Štíři 

Muži narození ve znamení Štíra mají výbušnou povahu, která 
dovede zapříčinit ránu na celý život. Hrozně rádi vyhrávají a 
vyhrávat musí. Mohou být i hrubí k ženám, Když chtějí něčeho 
dosáhnout, tak skoro za každou cenu. Ale i mezi Štíry se najde 
klidnější výjimka. Muži v tomto znamení mají vysoké nároky na 
své přátele. I partnerky si vybírají opravdu důkladně. Štírům se 
nevyplácí dávat důvod k žárlení, potom dovedou být opravdu 
rozzlobení. 

Ženy - Štíři 

Ženy narozené ve znamení Štíra jsou velmi přitažlivé, mají vysoké 
sebevědomí a jsou hrdé. Jediné, co je mrzí, že se nenarodily jako 
muži. Štířice jsou velmi dominantní a sexuální dračice. Opovrhují 
neúspěšnými ženami a mají z nich většinou legraci. Tyto ženy jsou 
velmi vášnivé. Pakliže se muži povede dostat takovou ženu, měl 
by si být jist, že je jedinečný a neobyčejný. Štířice si každého k tělu 
nepustí. Rády ochutnávají zakázané ovoce, ale vždy se dovedou 
vrátit k běžnému životu a nespadají do velkých problémů. 

 
      

    Autor: Václav Bedlivý 
                   Zdroj: http://www.maminet.cz/horoskop/ 



~ 5 ~ 
 

V měsíci listopadu se narodil Sir Winston 
Churchill, který trpěl také psychickým 
onemocněním 
– b i p o l á r n í   a f e k t  i v n í   p o r u ch o u 
(dříve známou jako maniodepresivita). 

 
Winston Churchill 
(30. 11. 1874 – 24. 1. 1965) 

 
- britský politik, ministerský předseda Velké Británie v letech 
1940-45 a 1951-55. 
Laureát Nobelovy ceny za literaturu za rok 1953, historik, 
žurnalista, voják a zákonodárce a jedna z nejvýznamnějších 
osobností světové politiky 20. Století. 
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Felix Baumgartner skočil ze stratosféry. 
Přežil, jak je na tom??? 
 
Rakušan Felix Baumgartner vystoupal do stratosféry a vyskočil ze 
svého heliového balonu ve výšce 39 kilometrů. Jako první člověk na 
světě překonal ve volném pádu rychlost zvuku. Padák otevřel 15 
000 metrů nad zemí a v pořádku doskočil na zem. Rychlosti přes 1 
127,6 kilometru v hodině dosáhl podle televizních záběrů čtyřicet 
vteřin poté, co vyskočil z tlakové kabiny vynesené balonem do 
výšky 39 044 metrů. 

Chvíli jsem myslel, že 
ztratím vědomí, řekl 
rekordman 
Baumgartner... 

Velmi dramatické 
chvíle během svého 
rekordního pádu 
zažíval v neděli 14. 
října Rakušan 
Baumgartner. Několik 
sekund totiž v ohromné rychlosti nad Novým Mexikem 
nekontrolovaně rotoval a hrozilo mu, že ztratí vědomí.  

 
 
 
 
 

Autor: Vašek Bedlivý 
Zdroj: www.lidovky.cz.,www.novinky.cz  
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Pan ředitel na pekáči, aneb vaříme s chutí... 
1) Jak jste spokojen s měsíčníkem při spolupráci Diany a 

Vaška? 
Měsíčník čtu pravidelně. Jsem rozhodně spokojený s tím, že 
vychází pravidelně a neměl zatím jediný výpadek. Líbí se mi, že do 
něho přispívají i další lidé, kteří dochází do naší dílny. V obsahu 
však v tuto chvíli spatřuji poměrně velké rezervy. Sám bych uvítal 
více informací o dění v karlovarském Fokusu, více příspěvků od 
dalších docházejících a více informací o aktuálním dění v oblasti 
duševního zdraví. 

2) Líbí se Vám grafika? 
S grafikou jsem spokojený a líbí se mi i proměna barev každého 
čísla.  

3) Co by jste změnil v měsíčníku, popřípadě upravil, 
doplnil, články, grafiku? 

Jak jsem psal v odpovědi na první otázku. Uvítal bych více aktualit 
z Fokusu, více příspěvku od dalších lidí z Fokusu a aktuality 
z oblasti duševního zdraví. 

4) Jste ochoten vynaložit maximální úsilí pro zdokonalení 
měsíčníku? 

Rád bych, aby se měsíčník stal společným dítětem všech, kdo se 
ve Fokusu potkávají a nemusel se o něj starat jen jeden „z rodičů“. 
Přeju mu úplnou rodinu s oběma rodiči, babičkami a dědečky a 
spoustou strýčků a tetiček. 

5) Kdyby bylo zapotřebí, zařídil by jste lepší software pro 
výrobu měsíčníku? 

Osobně pro mě není až tak důležitý vzhled, ale obsah. A to pro mě 
platí jak u měsíčníku, tak i u lidí se kterými se setkávám.  
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6) Co je vlastně náplň vašich dílen? 

Hlavním posláním všech našich programů je pomoci lidem, kteří je 
využívají, žít život dle jejich představ, pomoci jim v naplnění jejich 
přání a potřeb, a to i přes to, že je v životě potkalo něco tak 
nelehkého jako je duševní onemocnění. 

7) Můžou u vás klienti budovat kariéru? Například vaření 
(důležité), šití (důležité) a v budoucnu být zaměstnáni a 
žít plnohodnotný život? 

Věřím tomu, že ano. I když slovo kariéra může být zavádějící. 
Naším cílem není poskytovat naše služby do nekonečna, měly by 
být odrazovým můstkem pro plnohodnotný život. Může se však stát 
i to, že pro část lidí se mohou stát pevným přístavem, ve kterém 
zakotví i na několik let. Rád bych ale této otázky využil a všechny, 
kdo mají jen trochu chuť na trochu dobrodružství přizval k práci na 
naší šicí dílně. Asi si můžete říct, jaké dobrodružství, vždyť jde jen  
o šití. To ale není pravda. Společně s kolegy jsme se dohodli, že 
nechceme vytvořit jen šicí dílnu, která bude jen stěží odolávat 
záplavě levného textilu z Asie. Rozhodli jsme se, že chceme 
vybudovat vlastní módní značku (a tady už začíná ono dobrodruž-
ství), která bude produkovat originální a kvalitní výrobky, které jinde 
než u nás nenajdete. Rozhodli jsme se tedy vytvořit značku 
s názvem Fashion Voices (módní hlasy), která má odkazovat 
k nejčastějšímu symptomu psychotických onemocnění, kterým jsou 
hlasy. Chceme, aby naše výrobky pomáhali bourat ve společnosti 
zaběhnuté mýty v kterých jsou lidé se schizofrenií neschopní, líní, 
nevyzpytatelní či nebezpeční. Chceme tím dokázat, že jsou to lidé 
s obrovským potenciálem, kteří mají jiné a nové pohledy na svět, 
kteří jsou kreativní. V naší tvorbě se odkazujeme k tzv. brut artu, 
kam patří mnoho světově uznávaných umělců, kteří měli sami 
zkušenost s duševním onemocněním. Tímto chci Vás všechny naše 
čtenáře povzbudit ke spolupráci s naší šicí dílnou, ať tak že nám 
vytvoříte nějaký výtvarný návrh, který zde zpracujeme či se přímo 
zapojíte na výrobě patchworkových a quiltingových dek a přehozů, 
které zde vytváříme. 
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8) Může se klient zdokonalit hlavně v komunikativnosti a 

pak také samostatnosti, pečlivosti? A jestli, tak jakým 
způsobem? 

Možnosti tu jsou (jedna z mých oblíbených písní od Načevy) a to, 
jak je každý využijeme, je na každém z nás. 

9) Jak se k vám lidé mohou dostat, a kdo vlastně splňuje 
podmínky aby byl přijat? A zároveň - co je překážkou? 

Vstupním článkem do rehabilitačních programů jsou kolegyně 
z terénního týmu. Kontakt na ně pravidelně naleznete na poslední 
stránce našeho měsíčníku. Hlavní podmínkou vstupu do služeb 
Fokusu je vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Negativní 
vymezení našich služeb je vždy k týmové diskusi a není 
rozhodnutím jednoho člověka.  

10) Víte mailovou schránku měsíčníku Fokus, kam může 
kdokoliv psát své názory? 

Že by? hokuspokusjetufokus@... 
 
Otázky připravil: Václav Bedlivý 
Odpovídal: Jaroslav Hodboď, ředitel pobočky Fokusu v K. Varech 
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Množí se dotazy klientů, proč v naší sociálně terapeutické dílně 
není žádný psychoterapeut. 
 
Služby Fokusu jsou akreditované jako sociální, a není tedy možné zde 
poskytovat psychoterapii, která je vedena jako služba zdravotnická.  
 

Od toho se odvíjí i to, že bychom ji neměli jak financovat – jako 
nezdravotnické službě by nám na tuto službu žádná zdravotní 
pojišťovna nic nedala. S tím souvisí to, že bychom nezaplatili školeného 
psychoterapeuta, který by měl být původní profesí buď psycholog, 
nebo psychiatr. V neposlední řadě jde naši snahu, aby naše služby byly 
co možná nejvíce civilní, bez zbytečného terapeutizování a co nejvíce 
podobné běžnému životu ve společenství lidí.  Pokud však o 
psychoterapii uvažujete, není od věci zkusit se domluvit s někým z 
terénního týmu, aby Vám pomohl nějakého psychoterapeuta vybrat a 
pomohl Vám u něj si domluvit schůzku.   
 
 

Otvíráme pro Vás prostor pro Vaše otázky a naše odpovědi 
 
Pracovníci Fokusu Vám rádi zodpoví Vaše otázky o fungování 
pobočky, nebo o službách  Fokusu, které můžeme zveřejnit v našem 
měsíčníku (pokud nebudete proti). Pište na adresu: Fokus, penzion 
Hestia, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary, 360 06, nebo na 
mailovou adresu redakce.fokus@seznam.cz . 
 
Se žádostmi o pomoc a řešení Vašich problémů Vám pomohou –  
jak jste zvyklí - terénní pracovnice, na které je kontakt na zadní straně 
měsíčníku, popř. klíčoví pracovníci v dílně.  
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Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s 
duševním onemocněním v ČR.  

Je potřeba vytvořit systém služeb zajišťujících podporu a pomoc při 
naplňování sociálních, zdravotních, edukativních a dalších potřeb 
lidí ohrožených, či trpících duševní poruchou.  

V posledních letech narůstá rychlým tempem počet lidí, kteří 
potřebují psychiatrickou péči. V České republice je ovšem této 
oblasti věnovaná jen malá pozornost. Vše je řešeno jen 
hospitalizací v nevyhovujících velkokapacitních zařízeních a 
pak…už jen léky… a nic.  

V naší „fokusácké“ dílně se podepisuje PETICE pro transformaci 
systému péče o lidi s duševním onemocněním. Touto peticí bychom 
chtěli apelovat na vládu, aby udělala vše pro transformaci 
psychiatrické péče, která spočívá v lepší propojenosti a návaznosti 
služeb (zdravotní, sociální, psychologické), pro osoby s duševním 
onemocněním. To vše v jejich přirozeném a nestigmatizujícím 
prostředí. Tato péče by měla být dostupná 24 hodin po sedm dní v 
týdnu a měla by být uspořádána tak, aby co nejméně 
stigmatizovala.  

Pokud souhlasíte se změnou přístupu, přijďte petici podepsat. 
Petice je k dispozici u nás v Sociálně terapeutické dílně v Hestii.  
K přečtení je i deklarace s popsanými principy péče a vizí služeb.  
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Autorská díla našich klientů: 
 

    
Jaro    Léto 

    
                          Podzim           Zima 

    Autor: Honza M. 
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       Autor: Láďa                Autorka: Bára 
 
 
 

Les  
 
V hlubokém lese zvuk datla 
se nese,  
krmelec tiše spí,  
a ohniště praská a hoří,  
to muž lesní si opéká buřty.  
Životem jdu jako lesem  
a pochyby mám,  
přesto s volem se nesnesu.  
A tak kráčím pomalu lesem a  
houby nalézám,  
a muchomůrky též,  
to sedí v trávě,  
jako pavoučí lest. 

 
 
Dlouhá tráva a mezi nimi hřib,  
to se mi chce radostí vyskočit.  
Brusinky pod stromkem,  
kde vřes se cítí být sám,  
i vítr a ptáci,  
co v létě se vrací,  
a co v krajině dlí,  
i veverka leze na strom s 
oříškem posledním. 
 
 
 
      Autorka: Hanka Másilková 
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Autor: Láďa 

 
 

CO SKRÝVÁŠ 
 
Co skrýváš krásná dívko růžového 
Úsměv na rtech či slzu pod víčkem 
Přání mám a těší mě žít z něho 
Mít Tě navždy rád celým srdíčkem 
 
Vždyť kolikrát i ty jsi mi pohladila duši 
Kdybych tak věděl co bude dál 
Změnit náš osud nám bohužel nepřísluší 
Musíme žít naplno s tím co nám život dal 
 
P.S. Ve své erotické fantazii 
Schovej kousek místa pro mou poezii 

 
                                               Autor: Honza M. 

 
 
Nejkrásnější úsměv je ten,  
 co Ty mi dáváš,  
 když vykouzlí ten můj,  
 ze kterého Ty pak sáláš. 
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Když den je v poklidu, 
a občas auto projede,   
já chodím ve snách v představách, 
a toužím být baletkou, 
či zahrát si Julii, 
či Desdemonu, 
zahrát si v divadle, 
a pak se šťastným srdcem jít domů. 
Domov je něco, 
kde je člověk rád, 
a tam kam se vrací, 
je také rád. 
Fokus toho jména instituce, 
co znamená pro mnoho zlomených srdcí a dušiček bolavých, 
pomocnou hůl, 
a já děkuji,  
že jsem byla jednak u zrodu. 
A mohu psát do zpravodaje. 
Své tajné sny i přání, 
třeba o milování, 
slovo mám tě ráda bych chtěla říct, 
kamarádovi, 
psímu miláčkovi, 
a své rodině, 
té jediné. 
 
 
 
 
 
 
Autorka básničky: Hanka M.           Autor obrázku: Martin S. 
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Těšíme se na společné posezení s Vámi. Uděláme si 

předpremiéru vánoc se vším, co k tomu patří. 
Ochutnávka vlastního cukroví vítána. 

 

 
 

Upozornění k provozu dílny v zimním období: 
V zimních měsících, kdy je venku mokro, 

 si noste s sebou do dílny přezůvky. 
Děkujeme za pochopení. 

 
Kdo má zájem hrát divadlo, může přijít každou středu 
mezi 13-14 hod. na zkoušku pod vedením Marcelky D. 

Zkouší se jednoduché hry. 
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Od srpna do září 2012 proběhla v Krajské knihovně výstava 
obrazů Nikolaje „Nikyho“ Kozlova.  

 
Niky se narodil v roce 1970 v Rostově nad 
Donem. V roce 1985 se přestěhoval 
z tehdejšího Sovětského svazu do ČSSR  
a od té doby žije v Karlových Varech. 
Výtvarnému umění se věnoval od útlého 
věku, protože vyrůstal „mezi štětci a 
barvami“. Zpočátku se věnoval především 
kresbě a akvarelu. Později přidal akrylové 
barvy, kterými maloval na dřevěné desky. 
Rok strávil v Řecku, kde pracoval na 
divadelních dekoracích a také prodával 
obrazy na ulici. Sedm let žil v Německu  
a věnoval se tam keramice. 
 http://www.mistnikultura.cz/vernisaz-vystavy-
obrazu-niki-kozlova-0 

 

Výstava měla velký úspěch. Nabízíme malou ochutnávku: 
 

                         



~ 18 ~ 
 

Další obrazy z výstavy: 
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JÍDELNÍČEK 
Čt 1.11.2012 Zeleninová polévka s těstovinovou zavářkou 
Pá 2.11.2012 Hovězí polévka 

Po 5.11.2012 Gulášová polévka 
Út 6.11.2012 Maso se špenátem, brambory 
St 7.11.2012 Bramborová polévka 

Čt 8.11.2012 Kuřecí polévka 
Pá 9.11.2012 Zelná polévka s klobásou 

Po 12.11.2012 Rýžový nákyp 
Út 13.11.2012 Mexické fazole s chlebem 
St 14.11.2012 Falešná rybí polévka (krupicová) od Báry 

Čt 15.11.2012 Zeleninová s játrovou zavářkou 
Pá 16.11.2012 Špenátová polévka 

Po 19.11.2012 Kulajda 
Út 20.11.2012 Rizoto 
St 21.11.2012 Dršťková polévka z hlívy ústřičné 

Čt 22.11.2012 Hrachová polévka s krutony 
Pá 23.11.2012 Boršč 

Po 26.11.2012 Uzená polévka 
Út 27.11.2012 Maso s dušenou mrkví, brambory 
St 28.11.2012 Fazolková polévka 

Čt 29.11.2012 Pórková polévka 
Pá 30.11.2012 Buřtguláš „Bára“ 

      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 


