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Na těchto stránkách bychom Vás rádi informovali o dění 
v našem sdružení, které sestává ze sociálně terapeutické dílny 
a terénního týmu. 

V mrazivých dnech, které panovaly během února, jsme 
nezaháleli, a pracovali na různých aktivitách, které nás bavily 
a utužovaly kolektiv.   

Hezkou tradicí se například stalo vaření polévky každý den       
a hlavního jídla jednou týdně. Na tvorbě jídelníčku se aktivně 
podílíme všichni. Každý se snaží přijít se svojí troškou do 
mlýna a chce se podílet na vaření. Ať už se jedná o nákup 
ingrediencí, přípravu oběda, dodaným receptem, nebo 
odbornou radou při vaření.  
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Oblíbená činnost je výroba různých dárkových a praktických 
výrobků na šicím stroji. Výuku na šicím stroji vede terapeutka, 
která je zkušená nejen v oboru šití, ale též rozumí lidské duši a 
přítomnost v její společnosti člověka velmi uklidňuje. Každý, 
kdo by měl zájem, se může pod jejím vedením naučit 
základům šití a vyrábět tak radost sobě i druhým   

Další aktivita, která se koná jednou týdně, je promítání filmů. 
Promítá se dataprojektorem na zeď, takže se člověk cítí 
opravdu jako v kině. V měsíci únoru jsme shlédli filmy: Osmý 
den, Růžové sny, Samotáři. 
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 Program na další měsíc je vypsán níže. Filmy si vybírají klienti 
sami ze tří filmů. Filmy se mohou promítat i na přání klientů. 

Samozřejmě nemůžeme opomenout další aktivity jako 
výtvarné činnosti, taneční klub, zpívání, výuka počítačů, či 
práce s digitálním fotoaparátem. Každý se zde může přiučit 
něčemu novému, pokud bude chtít. Nelze také opomenout 
pozitivní vliv dílny na přátelské mezilidské vztahy, které se zde 
utvářejí a vyvíjejí. Každý může objevit v sobě i v druhém něco 
pěkného, co může dál rozvíjet. 

V měsíci únoru jsme pomocí barev na sklo označili všechny 
dveře v celém objektu dílny. Dále jsme šili tašky na osobní 
doklady, a sáčky na drobnosti, učili se základní taneční kroky 
flamenca, vyráběli jsme pořadače z kartonu, malovalo se 
podle libosti, zpívalo, hráli se společenské hry a paměťové 
hry, a různé vědomostní kvízy.  

Všechny naše aktivity jsou dobrovolné a klienti se sami 
rozhodují, jakým aktivitám se budou věnovat. 

Blíží se velikonoce, budeme se tedy tento měsíc věnovat 
svátkům jara, budeme malovat a zdobit vajíčka, vyrábět 
velikonoční přání a budeme si povídat o zvyklostech a 
tradicích těchto svátků. 
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Naše kočka shlíží z výšky,  

prý bude číst chytré knížky,  

aby zjistila, co s námi jednou udělá,  

až jí přijde na mysl,  

že být kočkou je nesmysl.  
 

 
 

 
 

 

Básničku složila:     Ina Břicháčková 
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Program filmových úterků na 

březen 
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6. března 2012 
Saxána a lexikon kouzel: 
 
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Volné 
pokračování Saxána, dívka na koštěti. 
 

Soudce a jeho kat: 
 
Komisař Barlach má už od dětství velkého kamaráda, který se mu 
jednoho dne cynicky přizná k tomu, že kdysi v mládí naplánoval a pak 
uskutečnil vraždu. Vraha policie nikdy nedopadla a poctivý 
kriminalista se musí rozhodnout, zda svého přítele udá. 
 

Modrá Electra Glide: 
 
Jediný film Jamese Williama Guercia, držitele Grammy za eponymní 
album Blood, Sweat and Tears a dlouholetého producenta kapely 
Chicago (zpěvák Peter Cetera hraje pašeráka drog Zemca a ve filmu 
se objeví i další její členové), byl natočen podle skutečné události:     
v květnu 1969 zastřelili dva dlouhovlasí mladíci z mikrobusu značky 
Volkswagen na arizonské silnici policistu na motorce. John 
Wintergreen (Robert Blake) je policista, který se svým partnerem 
Zipperem (Billy Green" Bush) hlídkuje na silnici protínající Monument 
Valley. Tento vietnamský veterán sympatizuje s hippies, současně se 
ale snaží být dobrým policistou 
 

13. března 2012 
Údolí včel: 
 
Historický příběh Františka Vláčila se odehrává v drsných reáliích 
druhé poloviny 13. století. Zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností 
k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě.  
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Život je krásný: 
 
Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice, překypující energií     
a hýřící bláznivými nápady, přijíždí z venkova do velkého města. Na 
první pohled se tu zamiluje do půvabné učitelky Dory. Narodí se jim 
syn Giosué. Po pěti letech šťastného manželství je Guido kvůli 
svému židovskému původu odvlečen spolu se synem do 
koncentračního tábora. Aby před malým chlapcem zatajil šokující 
okolnosti a uchránil ho před hrůzami nacismu, předstírá, že všechno 
kolem je pouhá hra, připravená k synovým narozeninám. Hra, na 
jejímž konci na oba čeká velká odměna... 
 
Muž na měsíci: 
 
Andy Kaufman byl označován za nejnápaditějšího komika, mistra v 
provokování obecenstva, který dokázal vyvolat bouře smíchu, úplné 
ticho i skutečné slzy. Měl obrovskou popularitu a slávu. Filmový 
příběh zachycuje divokou a zábavnou jízdu Andyho životem - od 
prvních důležitých chvil až po smutný konec  

20. března 2012 

Jeremiah Johnson: 

Samotář Jeremiah Johnson opouští "bělošskou" civilizaci a jeho 
jediným přáním je žít naprosto nezávisle. Proto se vydává do 
divočiny, o jejíž čistotě nikdy nepochyboval. Nezkušený nováček však 
musí nalézt vztah k přírodě, k Indiánům i k sobě samému. Hlavní roli 
nezapomenutelným způsobem ztvárnil Robert Redford, stejně           
v drsném příběhu zaujmou i působivé záběry nespoutané a ještě 
nezničené přírody, zachycené v divočině v Utahu 
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Občanský průkaz: 
 
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy 
stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice 
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy   
v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se      
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou 
knížku.  
 

Český sen: 
 
První česká filmová reality show ČESKÝ SEN je celovečerní film       
o hypermarketu, který nebyl. 

27. března 2012 
12 rozhněvaných mužů: 
 
Dramatický příběh natočený původně jako televizní film, což ovlivnilo 
jeho výraz, který se zdánlivě vymyká filmové praxi, neboť se celý 
odehrává v průběhu devadesáti minut v uzavřené soudní síni.  
 

Sedm statečných: 
 
Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy banditů vedených nelítostným Calverou, 
který vesničany každý rok připraví o většinu sklizně a zásob. Proto se 
vesničané rozhodnou nakoupit v nejbližším městečku zbraně a bránit 
se 
 

Leon: 
 
Strhující thriller o dvanáctileté dívce, která osudově zasáhne do 
života stárnoucího profesionálního zabijáka. Neobyčejný milostný 
příběh profesionálního vraha a mladé dívky 
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PPro pohodu 

Pro Tebe 

Tebe 

A taky Tebe  

 
Ve tváři 
 

Ve tváři bolest, ku prospěchu ducha. 
Srdce bolí. 
Místy je ticho. 
Ptáci prozpěvují. 
Hudba zní. 
Pod hvězdnou svatou bránou chci hlavu Ti plést.  
V srdci harmonikou ladit, vnadit vnady. 
Posměch a zábrany kradmo napřímit, 
do přímky odpuštění… 
Čas zahojí i naději.  
 
Básničku složila:  Hana Másilková 
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Měsíc ve znamení...Kdo ví? 

Zajíce! A máme to tady :) 

Měsíc : 19.2. - 19.3. 

Zajíc je v Číně považován za symbol štěstí a 
dlouhověkosti. Je nejšťastnější a nejodvážnější ze všech 
zvířat zvěrokruhu, když se jedná o jeho domov a rodinu, 
ale také svoji firmu. Laskavý, pečlivý, slušný, chytrý, 
společenský, toužící po klidu a harmonii. Z každé situace 
se dokáže velmi bravurním způsobem dostat. Nemá rád 
konflikty, proto se naučil velmi dobře kličkovat.  

Má rád pohodlný a klidný život. Nerad se hádá a řeší 
problémy, proto nebývá často ve vysokých funkcích, 
nikam se moc nežene. Nicméně rád by si užíval a žil 
život na vysoké noze, ale to spíše jen z pohodlnosti. Jeho 
energie je ale slabá, neustál by neustálý tlak, a proto dosti 
často bývá mimo hru a nehraje první housle. Je velmi 
předvídavý a díky této vlastnosti většinou získá to, co 
získat chce.  

Zajíc je velmi půvabný a laskavý, snaží se být elegantní, 
má vybrané způsoby chování se smyslem pro krásu          
a harmonii. Potřebuje okolo sebe příjemné a vlídné 
prostředí plné pochopení a lásky. Při konfliktech jeho 
citlivá duše trpí a on může působit dojmem křehkého 



 

 

~ 12 ~ 
 

 

 

jedince. Dost často se tímto Zajíci trápí a mívají 
zdravotní problémy. Ostatně Zajíc má největší sklony     
k nemocem, které pramení především z touhy o klid, 
harmonii a bezpečí. Když se jim nedostává pohody 
kolem sebe, hned z toho onemocní. Vlastní nepohodlí     
a nespokojenost dává ostatním velmi důrazně najevo.  

Na druhou stranu, když se jedná o jeho domov, zázemí, 
tak bývá nejstatečnějším zvířetem ze všech. Dokáže se 
tak postavit proti nepříteli nebo narušiteli jeho rodinného 
krbu nebo vlastní firmy, že se protivník nestačí divit. Na 
jeho rodinu a blízké nedá dopustit. Na ostatních mu nijak 
nezáleží. Přesto bývá ve svém chování ohleduplný           
a slušný a totéž očekává od ostatních. Pro okolí bývá dost 
často nečitelný, jelikož nedává navenek své pocity           
a nejde jen tak do nějakého boje. Strategii vyjednávání si 
nechává pro sebe, a i když se tváří mírumilovně, ve 
skutečnosti to tak vůbec nemusí být a on si jen připravuje 
taktiku. Většinou má dobrý úsudek a vy se nestačíte divit, 
jak vás vlastně přelstil. Není to ale jeho přirozenost za 
každou cenu o něco bojovat nebo se někam hnát. Je to 
spíše požitkář než dravec.  

Zajíc má rád společnost miluje dobré jídlo a pití a rád si 
takovýto styl života užívá. Také si rád užívá milostných 
radovánek, ale nejraději se svým protějškem v klidu 
domova, ve své vlastní noře. Na mimomanželské vztahy 
opravdu není. Pro něj je domov alfou a omegou života. 
Neznamená to ale, že by byl stále doma. Rád chodí i do 
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společnosti a klidně i sám. Ale musí mít pocit, že doma 
vše funguje, že jsou všichni šťastni a mají pohodu.  

Když se mu zhroutí manželství, většinou se zhroutí i on 
sám a má velké problémy. Velmi často se stává, že Zajíc 
velmi dlouho zvažuje možnost rozvodu i přesto, že 
situace v manželství není vůbec růžová. On se ze své 
podstaty zkrátka nerozvádí a raději nadále zůstává           
v manželství, které nefunguje a dávno neplní svou 
funkci.  

Zajíci mají silný sklon k umění a tvořivosti. Jejich jemná 
a citlivá duše miluje cokoliv harmonické. A umění je 
přesně to, co potřebují, pohlazení duše. Tím, že má rád 
pohodu a klídek, tak se u něho na návštěvě nebo kdekoliv 
v jeho společnosti budete cítit velmi příjemně. Dokáže 
totiž navodit velmi uklidňující atmosféru, je velmi 
vlídný, pohostinný a klidný. O Zajících se říká, že 
přinášejí štěstí a opravdu v jejich společnosti se ve vás 
může rozhostit takovýto stav. I když se to nezdá, většinou 
si představujeme Zajíce jako věčně kličkujícího               
a utíkajícího. On ale nechce nikam pospíchat, rád dělá 
věci v klidu. Když je ale v nesnázích a někdo naruší jeho 
klid a noru, nic jiného mu nezbývá.  

Zajíc nemá rád pohled na utrpení ostatních. Má silně 
vyvinutý smysl pro pomoc ostatním. Rád pomáhá a stará 
se o ty, kteří to potřebují. Nemusíte mít strach svěřit vaše 
dítě do rukou právě Zajíci, rád se o něho postará. Někdy 
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se ale stává, že ostatní toho velmi zneužívají, Zajíc 
málokdy odmítne pomoc.  

Období Zajíce bývá většinou klidné, příjemné a šťastné. 
Po období bouřliváka Tygra si to i zasloužíme, abychom 
se na chvíli zastavili a zklidnili. Zajíc je dobrým obdobím 
pro uzavření míru, měli bychom se umět domluvit a to     
v klidu, bez silných urážlivých slov. Více docílíme ve 
snaze se spíše v klidu domluvit. 

Na druhou stranu se může stát, že lenivý a požitkářský 
Zajíc bude více poletovat někde v oblacích                       
a představovat si klidný život bez práce. Začne zahálet     
a zanedbávat svoje povinnosti. 

Nejideálnější pro toto období je řešit otázky bydlení. 
Zajíc ke svému životu nutně potřebuje svoji noru, svoje 
zázemí. Proto stěhování na Zajíce je zárukou štěstí 
rodinného krbu.  

Protože je Zajíc ve znamení domova, tak tento měsíc je 
ideální k nalezení nebo vytvoření nového domova. 
Nákup nového bytu či domu nebo jeho rekonstrukce či 
obnova vám půjde velmi lehce. Chystáte-li se řešit svoji 
bytovou situaci, tak neváhejte a využijte energie Zajíce, 
která je k tomu ideální.  
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Bude to měsíc plný radosti a tvořivosti. Nový začátek 
něčeho, co vás těší, co vám dělá příjemně, na co se 
vždycky těšíte. 

Přejeme vám  příjemný měsíc,  který by měl být ve 
znamení nalezení pravého domova, radosti, štěstí             
a nových výzev. 
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   Jídelníček 
den     datum     menu 
čt 01.03.2012 Kulajda 
pá 02.03.2012 Zeleninová polévka s vejcem 
po 05.03.2012 Rybí pomazánka s celerem 
út 06.03.2012 Zapečené brambory 
st 07.03.2012 Čočková polévka 
čt 08.03.2012 Hovězí polévka s játrovými knedlíčky 
pá 09.03.2012 Zelňačka 
po 12.03.2012 Falešná krevetová pomazánka 
út 13.03.2012 Segedínský guláš 
st 14.03.2012 Pórková polévka 
čt 15.03.2012 Gulášová polévka 
pá 16.03.2012 Drožďová polévka 
po 19.03.2012 Pomazánka sloní žrádlo 
út 20.03.2012 Mexické fazole 
st 21.03.2012 Rajská polévka 
čt 22.03.2012 Kuřecí polévka 
pá 23.03.2012 Brokolicová polévka 
po 26.03.2012 Budapešťská pomazánka 
út 27.03.2012 Boloňské špagety 
st 28.03.2012 Česnečka s uzeným masem 
čt 29.03.2012 Boršč 
pá 30.03.2012 Kulajda 

změna vyhrazena 
     Polévka 10,- Kč                   Hlavní jídlo      30,- Kč 

ve čtvrtek po úklidu moučník 
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                                                                                     autor:  Nikolaj  

                                      autorka: Pavlína 
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Kontakty: 

Terénní tým:      

Mgr.  Šárka Blažková  775582276  

Tereza Stříbrská, Dis.   775562056  

Dagmar  Škarpová  775562061  

Zuzana Habrichová, Dis.  775562059  

Mgr. Nikola Skalická   775562065  

Dílna: 

Milan Kubík    775562054 

Dagmar      775562055 

Pavlína Gécová    775562060 

Diana Kostková    775562064 

 

 Zpracovali:    Václav Bedlivý, Diana Kostková 


