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Významné dny prosinec: 

1.12.  Světový den boje proti AIDS 

 2.12.  Mezinárodní den pro zrušení otroctví 
3.12.  12. Mezinárodní den zdravotně postižených 
5.12. Mezinárodní den dobrovolníků v ekonomickém  

a sociálním výzkumu 
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva 

10.12. Den lidských práv 
11.12. Mezinárodní den hor 
11.12. Světový den dětství 
29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Zdroj: http://kle.cz/vyznamne-dny/ 
 

 
 

                           Foto: Honza M. 
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F o k u s  K a r l o v y  V a r y   
slaví tento měsíc p r v n í  v ý r o č í svého otevření 
v nových prostorách. 

To je vhodná příležitost k rekapitulaci naší činnosti. 

Jsme občanské sdružení, které pomáhá lidem s duševním 
onemocněním. 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.  

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.  

Naše terapeutická dílna je rozdělena na dvě části. Jednou z nich je tzv.  
„volnočasová“.  
Zde tráví klienti plnohodnotně svůj volný čas, mohou se tu věnovat 
výtvarným technikám, paměťovým  i společenským hrám, povídání si 
s ostatními klienty a terapeuty. 

Druhou, nejdůležitější součástí naší fokusácké sociálně terapeutické 
dílny je šicí dílna, kde nabízíme chráněná pracovní místa pro naše 
klienty – přednostně ty s diagnozou F 20 (schizofrenní okruh). Při této 
příležitosti vás chceme povzbudit ke spolupráci s naší šicí dílnou, ať už  
tak, že nám vytvoříte nějaký výtvarný návrh, který zde zpracujeme, či 
se přímo zapojíte do výroby patchworkových a quilltingových dek a 
přehozů, které zde vytváříme. 
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Nechceme vytvořit jen šicí dílnu, která by stěží odolávala záplavě 
levného textilu z Asie. Chtěli bychom se pokusit vybudovat vlastní 
módní značku, která bude produkovat originální a kvalitní výrobky, jež 
jinde než u nás nenajdete. Rozhodli jsme se tedy vytvořit značku 
s názvem Fashion Voices (modní hlasy), která má odkazovat 
k nejčastějšímu symptomu psychotických onemocnění, jímž jsou hlasy. 
Chceme, aby naše výrobky pomáhaly bourat ve společnosti zaběhnuté 
mýty, podle 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.  

Naším cílem není poskytovat naše služby do nekonečna, měly by být 
jen odrazovým můstkem pro plnohodnotný život. Může se však stát i 
to, že pro část lidí se mohou být pevným přístavem, ve kterém zakotví i 
na několik let.  
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Zveme Vás na společné předvánoční posezení.  
 

Uděláme si předpremiéru vánoc se vším, co k tomu patří. 
 

Ochutnávka vlastního cukroví vítána. 
 

 
 
 

ZVONEK VÁNOC 
 

Cink, cink – zazvonil zvonek Vánoční. 
Kolik překvapení skrývá to malé zazvonění? 

Jako děti jsme se na ně tolik těšívaly,- ať v představách jsme opět 
malí na chvíli – vůně cukroví, jehličí, prskavek a jejich třpyt nám 
dovolí vrátit se zpět na chvíli. S hudbou v srdci, se slzami v očích 

tichoučce, tak tiše si snít… 
 

Krásné vánoce všem přeje Štěpánka 
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Měsíc prosinec ve znamení 
 

   Střelce 

 

                              23. 11. až 21. 12. 

Osobnost Střelce 
Ohnivé znamení Střelce vyniká svým idealismem a upřímností. Jeho 
zrozenci se dívají do dálky za velkými ideály a jejich život bývá aktivní a 
dobrodružný. Udělají hodně pro to, aby se mohli věnovat tomu, čemu věří 
a co je baví. Důležitá je svoboda. Jsou upřímní a v každé situaci 
pravdomluvní, intriky jsou Střelcům cizí a občas je někdo může nařknout z 
nedostatku taktu. Touží po pravdě a poznání.  

Muž Střelec 
Je to muž na svém místě, který věří svým zásadám, vyniká statečností a 
optimistickým přístupem k životu. Miluje svobodu, usadí se často až v 
pozdějším věku. Je přímý a nikdy nelže.  
Silné stránky 
Je činorodý a plný energie, kterou zaměřuje na věci, jimž doopravdy věří. 
Má technický talent a je nezlomný optimista.  
Slabé stránky 
Jeho upřímnost si mohou lidé vykládat jako nedostatek taktu. Potřebuje 
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svobodu a může mít i trochu strach ze závazků.  
Má rád  
Dobrodružnou a zároveň hravou povahu, proto rád cestuje, baví ho hry, 
technika a sporty. Má hezký vztah k přírodě.  
Nemá rád 
Lži a pomluvy nemají v jeho světě místo a drží se od nich stranou. Pokud 
má na výběr, vyhýbá se práci, která ho nebaví.  
Jaký je milenec 
Má tolik nápadů, že nudit se s ním určitě nebudete. Z jeho úst vždy 
uslyšíte pravdu, i když se vám třeba nebude líbit!  

Žena Střelec 
Žena ve znamení Střelce je činorodá a veselá idealistka. Má ráda 
otevřené vztahy mezi lidmi, je tolerantní a plná pochopení. Je sportovně 
založená a mívá hodně přátel mezi muži.  
Silné stránky 
Je otevřená, pravdomluvná a na svět se dívá bez předsudků. Vidí věci 
takové, jaké jsou, a má velkou schopnost empatie.  
Slabé stránky 
Lidem kolem sebe pomáhá, ačkoliv tuší, že si tím komplikuje život. Přesto 
se nemůže přinutit, aby víc myslela na sebe.  
Má ráda 
Nevynechá žádnou aktivitu a je dobrodružná. Ráda proto sportuje, baví ji 
cestování a nepohrdne ani povedeným večírkem.  
Nemá ráda 
Pokud se třeba v práci setká s intrikami a nespravedlností, znechutí ji to. 
Stejně tak nemá ráda ani falešná přátelství.  
Jaká je milenka 
Je nezávislá a partnerovi se jen tak nepodřídí. Má však velké porozumění 
a láska jde u ní ruku v ruce s přátelstvím. 
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Slavné osoby narozené v měsíci prosinci, trpící také 

duševním onemocněním: 

Sinéad O'Connor – známá irská zpěvačka, která trpí bipolární afektivní 
poruchou  (maniodepresivní psychóza). Proslavila se hlavně písní 
Nothing Compares 2 U, na konci osmdesátých let. 
Touto nemocí, která se projevuje nadměrnými změnami nálad se také 
potýká Ozzy Osbourne – britský heavymetalový zpěvák.  
Známý hudební skladatel Karel Svoboda, který by 19. prosince oslavil 
své 74. narozeniny, trpěl depresemi. 
V prosinci se také narodil Vlastimil Brodský, který trpěl také duševním 
onemocněním. 
Ludwig van Beethoven - významný německý hudební skladatel, 
dovršitel vídeňského klasicismu. V průběhu svého života rozvinul 
klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního 
hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – 
romantismu.  
Byl znám svou náladovostí, prudkou povahou a náhlými výbuchy 
hněvu, za které se sám styděl a naprosto nechápal jejich příčinu. 
Dětství neměl příliš šťastné, měl despotického otce. Celý život toužil po 
lásce a rodinném štěstí, kterého se mu bohužel nedostalo. K jeho 
psychické nepohodě nepřispěl ani fakt, že kolem svých třicátých 
narozenin začal pomalu ztrácet sluch, až byl postupně hluchý úplně. 
Přesto skládal dál a nevzdával se.  
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V minulém čísle jsme pokládali otázky oblastnímu řediteli,  
 v tomto čísle budou otázky směřované do naší šicí dílny. 

1. Kde najdu šicí dílnu? 
Šicí dílnu najdete ve Fokusu o.s., v sociálně terapeutické dílně 
v Karlových Varech, v objektu Penzionu Hestia. Můžete se svézt 
autobusem MHD č. 6 a 10. Otevírací doba je od 8:00 do 16:00 hodin. 

2. Kolik je v dílně šicích strojů?  
V současné době se v šicí dílně nachází dva domácí šicí stroje zn. 
Brother, jeden domácí obnitkovací stroj zn. Brother a dva 
vysokorychlostní průmyslové stroje zn. Brother. Dále máme objednané 
další šicí stroje pro naše klienty. 

3. Kolik klientů dochází do šicí dílny? 
Pracovního programu se účastní zatím dva klienti, kteří mají sepsanou 
pracovní smlouvu. Každý, kdo má zájem o rehabilitační program a je 
klientem naší služby, prochází zaučením na nově vznikající pracovní 
místa. 

4. Co se v dílně šije?  
Šicí dílna se zaměřila na šití patchworkových dek. Začínali jsme s šitím 
polštářků a jednoduchých sešívaných dek. Postupně jsme se 
zdokonalovali v patchworkové technice. Dneska si troufáme na 
složitější aplikace. Spolupracujeme s výtvarnicí Julií Floriánovou, která 
nám zpracovala návrh na první složitější deku na téma „Louka“. 
Od jednoho motivu se budou vyrábět pouze čtyři kusy. 

5. Co připravujeme nového? 
Od ledna budeme spolupracovat na nové kolekci 25 ks dek. 
Zpracované návrhy máme přislíbené od známých českých výtvarníků. 
Podle jejich uměleckých děl budeme vytvářet originální patchworkové 
deky pouze po jednom kusu. 
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6. S jakým materiálem pracujeme? 
Na  patchworkové deky používáme bavlněné látky. 

7. Může šít na šicím stroji kdokoliv? 
Do šicí dílny docházejí i někteří klienti, kteří nikdy nepřišli do kontaktu 
s šicím strojem. To znamená, že se s ním teprve seznamují. Klienti jsou 
postupně zaškoleni do práce se strojem i do technik patchworku. Ti, 
kteří mají zájem o zařazení do výrobního programu, mají podepsanou 
pracovní smlouvu na 4 hodiny denně, minimálně 3 dny v týdnu.  

8. Pro koho jsou deky určeny?  
Patchworkové deky jsou pro každého, komu se líbí a kdo o ně má 
zájem. 
Nová kolekce, na které začneme pracovat už od ledna, se bude nabízet 
formou AUKCE. 

9. Budete tyto deky vystavovat? 
Nová kolekce bude vystavena v ABC ARTBRUT o.s., vždy s originálním 
uměleckým dílem od výtvarníků.  

10. Můžou se klienti přijít do dílny podívat? 
Každý, kdo má zájem, se může přijít k nám do dílny podívat. Zde bude  
také možnost si  nějakou tu deku či polštářek zakoupit.  

Otázky připravil: Václav Bedlivý,  
Odpovídala: terapeutka  šicí dílny Pavlína Gécová 
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Autorká díla našich klientů 

ŽIVOT 

Život je zahrada plná lučního kvítí, 
 
Život jsou dva, když duší splynutí cítí…..  

 
Bára 

MOTÝL 
 

Jsem stejná a přece trochu jiná 
 

Mám pochroumané vědomí a pochroumaná křídla 
 

Chtěla bych vlastnost kukly míti  

A své tělo zakukliti  

Zase vědomí zdravé míti  

A zdravá křídla mít. 
 
Tak nezlobte se na motýla, že chce mít 
 

Zase zdravá křídla,  

A život hezký mít.  

Dana S.  
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BUĎ MI OPOROU 

Jsi moje modrá planeta 
Podobná zářícím městům 
Poselství od Tebe přilétá 
Jak k Tobě najít si cestu 

Jsi moje červená růže 
Která mi svou vůni dá 
Nikdy uvadnout nemůže 
Když chodím v zahradě já 

Jsi moje hřejivé sluníčko 
Z něhož jde obrovská síla 
Očima píšu Ti na tričko: 
„Jsi moje erotická víla“ 

Tak buď mi stálou oporou 
Ať je mi hezky s Tebou 
Jen s Tvojí plnou podporou 
Já zůstanu sám sebou 

Honza M. 

SNĚŽÍ 

Sněží a snížek padá tichounce, 
Jak když v létě běháme po louce. 

Sněží a bílá kočka lehá u Tvých dveří. 
 

Bílí koně kolem běží a venku sněží, 
Sněží, sněží, sněží. 

Pak zvoní vánoc zvoneček 
A já se těším, až zimy bude koneček. 

 
Ina Břicháčková 
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Z mraků tiše chumelí, vločka k vločce sedá,  
les už není zelený, pole nejsou hnědá. 

Je běloučký čas vánoční,  
čas cukroví a jmelí, čas dárků  

uschovaných za skříní či pod postelí…… 
 

      Štěpánka 
 

    
Vánoční věnec vyrobila Štěpánka         Vánoční ozdobu na stůl vyrobila Míša 

 

 Vánoční 
 

Až bude zvonit půlnoční 
zvoník od Máří Magdaleny, 
najdu ve zprávě výroční 
obrázek steskem zakalený. 
 
Schovám ho pod kabát, a dál, 
než přejdu Dvořákovy sady, 
varhaník šlápne na pedál, 
bude nám třicet dohromady. 

 

 
Ježíšek usne v podkroví, 
Anděl v Zítkově kolonádě 
a já ti místo cukroví 
natrhám hvězdy v čokoládě. 
 
Jedna z nich, velká, zářící, 
počká u Jeleního skoku, 
až se z nás stanou kamzíci… 
Vezme nás s sebou na pár roků? 

               Marcela
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Procvičováním paměti trénujeme svůj mozek. Honza pro nás připravil 
filmový a hudební kvíz. Řešení naleznete na straně 

 

FILMOVÝ A HUDEBNÍ TEST  
 

1. Která kombinace "seriál - role - herec" je chybně: 
a) Chlapci a chlapi - por. Bílek - Kamil Halbich 
b) Život na zámku - dr. Bohata - Jan Čenský 
c) Četnické humoresky - štábní stržm. Jiroušek - Erik Pardus 
d) Byl jednou jeden dům - Anděla Hrachová - Jana Hlaváčová 

2. Která kombinace "film - historická postava - herec" je chybně: 
a) Jan Hus - král Zikmund - Karel Höger 
b) Sokolovo - plk. Ludvík Svoboda - Ladislav Chudík 
c) Božská Ema - Ema Destinová - Božidara Turzonovová 
d) Evropa tančila valčík - císař František Josef I. - Rudolf Hrušínský 

3. Jak se jmenoval dnes už zapomenutý český seriál (1980) o práci lampasáků: 
a) Ve znamení Merkura 
b) Duhový luk 
c) Dlouhá bílá stopa 
d) Velitel 

4. Jak zní celý název filmu Blázni, vodníci a … 
a) děvčátka 
b) podvodníci 
c) Hanička 
d) pes z Pětipes 

5. Trojice postav jménem Bertík, Lojzík a Karel patří do filmu: 
a) Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (Filipovský-Řehoř-Menšík) 
b) Světáci (Sovák-Brodský-Libíček) 
c) Jan Žižka (Ráž-Cupák-Lackovič) 
d) Dva na koni, jeden na oslu (Brzobohatý-Hanzlík-Skopal) 

6. Který český film nevznikl podle předlohy Julese Verna: 
a) Vynález zkázy 
b) Na kometě 
c) Tajemství ocelového města 
d) Cesta do pravěku 

7. HON NA LIŠKU je (2 správné odpovědi!): 
a) název dílu z 30 případů majora Zemana 
b) článek v novinách, který po sametové revoluci tvrdě kritizoval zpěváka Pavla Lišku 
c) nový televizní pořad, který uvádí herec Pavel Liška 
d) Anglicko-italský film z roku 1966 s Peterem Sellersem 

8. Co mají společného filmy "Copak je to za vojáka", "Tankový prapor", "Černí baroni": 
a) Ve všech hrál Vítězslav Jandák lampasáka 
b) Všechny jsou podle předlohy Miloslava Švandrlíka 
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c) Všechny režíroval Vít Olmer 
d) Všechny byly natočeny až po roce 1989 

9. Který název filmu nevyslovil uvedený herec: 
a) Jáchyme, hoď ho do stroje = Miroslav Homola 
b) Marečku, podejte mi pero =  František Kovářík 
c) Zabil jsem Einsteina, pánové = Jan Libíček 
d) Což takhle dát si špenát = Jiří Lír 

10. Doplňte odpověď Jiřího Sováka Josefu Kemrovi ve filmu Marečku, podejte mi pero! 
„Kroupo, půjč mi kružítko.” 
a) „To víš, ještě si vypíchneš voko.” 
b) „Tu máš, obtáhni si pětikorunu.” 
c) „Ty podáváš pero, já podávám tabulky.” 
d) „Řekni si Hujerovi, ten ti k němu přibalí pár švestiček.” 

11. Seřaďte k sobě správné názvy českých filmů: 
a) Pražské     e) obraznosti 
b) V žáru     f) noci 
c) Muka     g) lvice 
d) V erbu     h) královské lásky 

12. Seřaďte k sobě správné názvy písní Karla Gotta: 
a) Kdyby nepadal    e) vítr 
b) Kam běží     f) den 
c) Roztoulaný     g) máj 
d) Narodil se     h) déšť 

13. Doplňte text v písni Karla Gotta PLNOLETÁ: 
"Plnoletá jsi příští pondělí, tak se mi zdá…" 
a) že nás to rozdělí 
b) že nás nic nedělí 
c) že už jsme dospělí 
d) že nejsem nesmělý 

14. Zpěvačka vlastním jménem Carmen Farkašová zpívá pod jménem: 
a) Hana Hegerová 
b) Lucie Bílá 
c) Anna K. 
d) Petra Janů 

15. Přiřaďte správné názvy písní jejich interpretům: 
a) FŮRA CHYB     e) Judita Čeřovská 
b) ANDĚL     f) Věra Špinarová 
c) JEN VÍTR TO VÍ A MLČÍ DÁL   g) Miky Volek 
d) MÁME MÁJ     h) Karel Kryl 

16. Kdo nazpíval pod jiným názvem písničku Heleny Vondráčkové "A ty se ptáš co já": 
a) "Tak láska začíná" - Marie Rottrová b) "Já mám tě asi rád" - Michal David 
c) "Nechci si s tebou hrát" - Petra Janů d) "Když vítěz mává nám" - Karel Gott 
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Spánek 

Spánek je základní fyziologickou potřebou nezbytnou pro správnou 
funkci organismu. 

Jeho význam tkví především v regeneraci centrálního nervového 
systému. Beze spánku či při jeho nedostatečné kvalitě nemůže dojít k 
potřebnému zotavení, což se projeví zhoršením myšlení, snížením 
pozornosti a pocitem únavy následující den. 

Trvá-li tento stav delší dobu, dochází k výraznému snížení kvality života 
a hrozí riziko vzniku a rozvoje závažných duševních onemocnění. 

Příčiny nespavosti 

Příčiny nespavosti mají různý charakter a lze je rozdělit na vnější a 
vnitřní. 

Vnitřní příčinou může být psychická, neurologická nebo jiná choroba, 
stres, bolest, svědění, dušnost, nebo věk. 

K vnějším příčinám patří nevhodný životní styl, například nedostatek 
fyzické aktivity během dne, opakované zdřímnutí přes den, případně 
vliv prostředí. Nadměrný hluk, horko nebo světlo usínání a spánek ruší. 
Častým nepřítelem kvalitního spánku je také stres. 

Poruchy spánku se vyskytují jako následek řady onemocnění.  

Nedostatečný spánek může být způsoben nesprávnou životosprávou či  
špatnou spánkovou hygienou. V řadě případů a s narůstajícím věkem 
se ale příčinu nalézt nepodaří. 
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Desatero spánkové hygieny 

1) Od pozdního odpoledne (4–6 hodin před usnutím) nepijte kávu,  
 černý či zelený čaj, kolu nebo různé energetické nápoje a omezte  
 jejich požívání během dne. Působí povzbudivě a ruší spánek.  

2) Vynechejte večer těžká jídla a poslední pokrm zařaďte 3–4 hodiny  
 před ulehnutím.  

3) Lehká procházka po večeři může zlepšit Váš spánek. Naopak cvičení  
3–4 hodiny před ulehnutím již může Váš spánek narušit.  

4) Po večeři již neřešte důležitá témata, která Vás mohou rozrušit.  
 Naopak se snažte příjemnou činností zbavit stresu a připravit se na  
 spánek.  

5) Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol kvalitu spánku  
 zhoršuje.  

6) Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočního probuzení.  
Nikotin také organismus povzbuzuje.  

7) Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu  
 (odstraňte z ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a přes den  
 ani neodpočívejte).  

8) V místnosti na spaní minimalizujte hluk a světlo a zajistěte vhodnou  
teplotu (nejlépe 18–20º C).  

9) Uléhejte a vstávejte každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu ± 15  
 minut.  

10) Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se  
zbytečně nepřevalujte, postel neslouží k přemýšlení.  

         www.dobry-spanek.cz 
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JÍDELNÍČEK 
 

po 3.12. Kuřecí polévka 
út 4.12. Boloňské špagety 
st 5.12. Bramborová polévka 
čt 6.12. Rajská polévka 
pá 7.12. Česneková polévka 

po 10.12. Špenátová polévka 
út 11.12. Francouzské brambory 
st 12.12. Gulášová polévka 
čt 13.12. SVÁTEČNÍ OBĚD – POSEZENÍ 

pá 14.12. Boršč 

po 17.12. Zeleninová 
út 18.12. Klopsy s bramborovou kaší 
st 19.12. Brokolicová polévka 
čt 20.12. Hovězí vývar 

pá 21.12. Hrachová polévka 

čt 27.12. Pórková polévka 
pá 28.12. Vývar s játrovými knedlíčky 

po 31.12. Čočková polévka 

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

Jelikož jsme tréninková kuchyně, je požadováno podílení se klientů na  
 přípravě oběda. Pokud se klient nemůže zúčastnit vaření (jedná se o dílčí  
 pomocné práce), ale chtěl by obědvat, musí se do 10.00 hod. nahlásit,  
 abychom s ním k obědu počítali. 
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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 

Řešení k Filmovému a hudebnímu testu: 
1c, 2a, 3d, 4b, 5c, 6d, 7a+d, 8a, 9c, 10b, 11a+f, b+h, c+e, d+g, 12a+h, b+e, c+f, d+g, 
13b, 14a, 15a+g, b+h, c+e, d+f, 16d 
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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  

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 
Korekce:      Marcela Dieneltová 


