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Pranostiky pro únor... 
Pranostiky nám sdělují moudra našich prababiček a pradědečků. Ti to kdysi 
dávno měli hodně složitější s předpovědí počasí než my dnes. 

Nám stačí počkat na předpověď počasí v rádiu nebo v televizi. Naši 
předkové si museli více všímat různých jevů během roku, které pak dávali 
do souvislosti s průběhem zemědělských prací, úrodou apod. Postupem 
času si zaznamenávali různé charakteristiky počasí a začali je do jisté míry 
předpovídat. Někdy docházeli k zajímavým a správným závěrům, a i když 
mnoho z nich bylo pověrečného původu, častokrát opravdu platily a platí 
dodnes. 

Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Slovo pranostika je odvozeno z 
latinského slova prognosis, tedy předpověď. Pojí se s každým měsícem. 

02.02. Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc. 

02.02. Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den,  
očekávej  druhou. 

02.02. Zelené Hromnice - bílé Velikonoce. 

02.02. Na Hromnice o hodinu více. 

03.02. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 

03.02. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje. 

04.02. Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 

05.02. Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. 

06.02. Svatá Dorota - sněhu forota. 
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07.02. Svatý Radko - na poli hladko. 

09.02. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena 

14.02. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 

16.02. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 

20.02. Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 

20.02. Konec masopustu jasný - len krásný. 

21.02. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 

24.02. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. 

24.02. Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje. 

24.02. Na svatého Matěje do závěje naleje. 

27.02. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé. 

28.02. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. 

                Václav Bedlivý
            Zdroj: http://www.e-horoskopy.cz/ 
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Potraviny, které nás v zimě zahřejí 
Jste zimomřiví? Kromě čepice a šály vás na těle zahřejí i určitá jídla. A ne 
jenom ta teplá, horká, jako je čaj nebo polévka. Jedná se o potraviny, které 
to prostě mají v sobě. 

Tyhle přírodní zázraky pomáhají termogenezi - tedy přirozenému ohřívání 
našeho těla. Obsahují totiž látky, díky kterým tělo dokáže měnit kalorie v 
teplo. 

Černý pepř 
Obsahuje piperin, což je látka, která umí stimulovat nervový systém, a tak 
pomáhá naší termogenezi. Tím, že je trochu ostřejší, nás pepř navíc zahřeje i 
pocitově. 

Chilli papričky 
Ty fungují podobně jako pepř. Navíc ale obsahují látku zvanou capsaicin, 
která povzbuzuje krevní oběh. Garantujeme, že vám bude pořádné horko! 

Zelený čaj 
Možná byste to do něj neřekli, ale i zelený čaj umí povzbudit naši 
termogenezi. Podle vědců ji zvýší až o 50 %! Je to díky kofeinu a také díky 
antioxidantům, kterým se přezdívá katechiny. 

Zázvor 
Důležitá aktivní složka našeho favorita mezi kořením se jmenuje gingerol. 
Právě ona přispívá k tomu, že nás zázvor prohřeje až do konečků prstů. A 
ještě posiluje imunitu! 
Výborný je zázvorový čaj s medem.    

Zdroj:http://prozeny.blesk.cz 
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Chřipka a nachlazení 
V lednu a únoru na nás útočí chřipka a nachlazení nejčastěji. 

Chřipku vyvolává celá řada vzájemně si podobných virů s mimořádnou 
schopností rychle se šířit. Nejúčinnější je samozřejmě prevence, tedy dělat 
vše proto, abychom byli co nejvíce odolní. 
Pokud přece jen onemocníme, i v této situaci existují možnosti, které příznaky 
onemocnění zmírní a umožní nám rychlejší návrat do normálu. Vyplatí se 
dodržovat několik účinných a jednoduchých zásad, které pomohou riziko 
infekce snížit. 
Důležitá je prevence 
Záleží na vás, jestli vsadíte na očkování, nebo přirozený způsob obrany 
organismu. Pokud očkování odmítáte a volíte přirozenou cestu, ideální je 
vsadit na zdravý životní styl s dostatkem pohybu, zdravé stravy a vitamínů z 
čerstvého ovoce a zeleniny, a také bylinky a čaje. 
Zásady dobré imunity známe: jíst vitaminy, málo se stresovat, nepít alkohol, 
nekouřit...  
Čemu se vyhnout: 
V období chřipek je dobré nepobývat v místech s velkou koncentrací  lidí jako 
jsou např. supermarkety, čekárny u lékaře, ale i dopravní prostředky. Stav 
organismu významně ovlivňuje dobrá kondice, k níž přispívá vhodná strava a 
dostatek pohybu i spánku. 
Základem je hygiena! 
Pokud můžete, snažte se vyhýbat stresu, dodržujte pitný režim i zásady 
důkladné hygieny rukou. Zásadně používejte jednorázové papírové 
kapesníčky, které odhazujte na bezpečné místo. Pokud se celoročně 
neotužujete, dbejte na teplé a pohodlné oblečení a často větrejte. 

5 RAD JAK ODOLAT CHŘIPCE 
- Zamezte prochladnutí a teple se oblékejte. Nezapomeňte, že nejen nohy, ale i hlava musí být 
 v teple. 
- Omezte pobyt v prostorách s velkou koncentrací lidí. Velké nákupy v supermarketech raději  

odložte na jindy. 
- Pokud je to možné, vyhněte se stresu a dopřejte si dostatečný spánek. 
- Nezapomínejte na pestrou stravu a dostatek vitamínu C.  
- Jezte pikantní jídla -posilují střeva a mají antiseptický účinek. Cibule a česnek působí jako přírodní  

antibiotikum. 
- Dostatečně pijte, ideálně odvar ze zázvoru 
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Patnáct domácích receptů na chřipku a nachlazení 
Rady našich babiček na domácí léčbu nachlazení jsou ověřené léty... 

1. Při prvních příznacích nachlazení snězte dva až tři stroužky česneku po  
   dobu dvou dnů. Pokud se obáváte nepříjemného odéru z úst, kupte si  
  česnekové tablety. 

2. Připravte si zázvorový lektvar. Ke dvěma lžičkám strouhaného zázvoru  
  a špetce mleté skořice přidejte tři hřebíčky. Přelijte dvěma šálky vařící  
vody a do každého přimíchejte lžíci medu. Hřebíček působí jako  
antiseptikum, zázvor a skořice mají protizánětlivé účinky. 

 3. Dopřejte si horkou koupel s několika kapkami meduňkového oleje. Uvolní 
    se vám dutiny. 

 4. Na bolavý krk a kašel je výborný zábal z rozmačkaných horkých brambor.  
    Ten přiložte na krk nebo hruď. 

 5. Uvolnit zastydlou rýmu pomůže rozmačkaný vařený brambor. Ten si v  
    ubrousku přiložte na čelo, převažte šátkem a do vystydnutí nechte  
   působit. 

 6.  Blahodárně působí kuřecí vývar, který doplní vypocené soli a potřebné  
   minerály. 

 7. Máte-li potíže s hlasivkami, vyzkoušejte ohřátou vincentku s mlékem v  
poměru půl na půl. Aby se účinek zvýšil, povařte v nápoji i cibuli. 

8. Na uvolnění dutin si připravte vinný léčebný nápoj. 
 Svařte 2 dl bílého  vína s hřebíčkem, skořicí, medem a citronem. 

9.  Křen nastrouhejte najemno a smíchejte se stejným množstvím medu.  
Směs důkladně promíchejte a užívejte po lžičkách během dne aspoň 4krát  
denně.   Tato kombinace má vysoký obsah vitaminů a vyznačuje se  
dezinfekčními  a antibiotickými účinky. 

10. Dutiny pročistí slivovicová koupel. Do horké vany dejte dva velké panáky 
slivovice a koupejte se asi 20 minut. Budete trochu omámení, ale dýchat  
se vám bude líp. 
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11. Pánové jistě ocení léčbu „medvědím mlékem“. Jde o koktejl složený  
 z horkého mléka, medu a panáka rumu. 

12. Na kašel a průdušky pomůže cibulový med. Cibuli nakrájejte na kostičky,  
 zalijte medem a nechte v lednici do druhého dne. Cibule pustí šťávu a tou  
 si slaďte čaj. Chuťově to není vůbec špatné. (Med můžete nahradit  
 cukrem) 

13. Pijte čerstvé zeleninové a ovocné šťávy a bylinkové čaje. Nejlepší na  
 chřipková nachlazení jsou: šípkový, z černého bezu a lípy, heřmánkový,  
 fenyklový a anýzový. Ten uvolňuje hleny. 

14. Při nachlazení vyzkoušejte hořčičnou koupel. Do kyblíku nalijte horkou  
  vodu a v ní rozmíchejte celý středně velký kelímek hořčice. Koupejte nohy  
  aspoň 10 minut. Pak si nasaďte silné ponožky a vlezte do postele. 

15. Pokud vás škrábe v krku, zkuste kvalitní hořkou čokoládu. Látky, které  
obsahuje, dokáží působit proti bolestivě a zklidňují. 

       Zdroj: Blesk 
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Co je schizofrenie a jak ji poznáme 

Schizofrenie je závažné psychické, celoživotní onemocnění, které u člověka 
propukne nejčastěji mezi 15. a 35. rokem života. Hlavní charakteristikou 
nemoci je výrazné narušení kontaktu pacienta s realitou. Pacient nemůže 
sdílet s ostatními svou realitu, chová se pro ostatní nesrozumitelně, což ho 
odděluje a izoluje od společnosti. Hlavními příznaky schizofrenie jsou:  

 halucinace sluchové i zrakové 
 bludy  
 nápadné změny v chování (nemocný je stažený do sebe, kolísají u něj 

nálady, je vztahovačný) 
 poruchy myšlení 
 poruchy vnímání a paměti 
 snížená schopnost jednat s lidmi 
 poruchy spánku (častěji nespavost) 
 poruchy příjmu potravy  
 nedostatečná osobní hygiena 

Pacient je většinou vztahovačný, pronásledují ho bludy a halucinace, může si 
mluvit sám pro sebe, vytváří si vlastní vnitřní svět, který je ostatním 
nesrozumitelný. Dochází i k poruchám emočního prožívání, často nemocní 
trpí pocity strachu či úzkosti. Typické je, že pacient nemá na svůj stav 
objektivní náhled a většinou není sám schopen vyhodnotit situaci, nastolit 
řešení, protože je uvnitř svého světa, který nefunguje jako normální 
společnost. "Nemoc a její příznaky způsobují pacientovi utrpení a úzkost, a i 
proto lidé postižení schizofrenií a jinými psychotickými onemocněními mají 
vyšší riziko sebevražedného jednání, a sebevražda je častou příčinou jejich 
úmrtí. Vyrovnat se s příznaky i s nemocí samotnou je velmi těžké nejen pro 
nemocného, ale i pro jeho rodinu a nejbližší okolí. Faktem je, že léčený pacient 
se snáz vrací ke svým rolím -do práce, školy a do rodiny," říká o onemocnění 
MUDr. Libor Macák, původem psychiatr, dnes pracovník farmaceutické 
společnosti Eli Lilly, která pomáhá schizofrenikům. 
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Léčba schizofrenie 

Akutní fáze onemocnění většinou nelze zvládnout doma a pacient se léčí 
ústavně. Z psychiatrie je propuštěn ve chvíli, kdy je jeho stav stabilizovaný - 
příznaky nemoci vymizely. Schizofrenie a ostatní psychózy se léčí především 
medikací - antipsychotiky, antidepresivy, stabilizátory nálady a hormony. 
Díky medikaci se mohou příznaky výrazně zmírnit a u některých úplně 
vymizet. Psychoterapie je v těchto případech léčbou doplňkovou, během níž 
má pacient získat co nejvíce informací o svojí nemoci, jejím průběhu, období 
rekonvalescence, rizicích spojených s nemocí atd. 

"Schizofrenici a psychotici navíc většinou zanedbávají svoje zdraví – nechodí 
na preventivní prohlídky, většina z nich kouří a necvičí. Schizofrenie tedy 

postihuje zároveň jejich tělesné zdraví. I proto jsme iniciovali vznik Programu 
pro dobré zdraví. Uvědomujeme si, že počet takto nemocných není 

zanedbatelný a tito lidé také mají právo na kvalitní a plnohodnotný život, a v 
tom jim má program pomoci," popisuje MUDr. Libor Macák důvody pro 

založení programu. 
 

                                                   Zpracoval: Václav Bedlivý, 
                                                                     čerpal z http://www.ordinace.cz/ 
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Již od září funguje v našem sdružení Fokus MB  šicí dílna, ve které pracují již  
dva klienti a další se zaučují. 
 

Jako svůj první cíl si naše šicí dílna dala za úkol vytvořit kolekci cca 25 
patchworkových/ quilltingových dek či přehozů, které budou ušity zčásti dle 
návrhů předních českých výtvarníků a zčásti dle výtvarných děl lidí 
s duševním onemocněním.  Chceme tím navázat na velmi hodnotnou tvorbu 
českých tzv. Art brutových umělců (např. www.artbrut.cz)  a dát tak šanci 
novým umělcům k jejich zviditelnění. Proto všichni, kdo výtvarně tvoříte, 
neváhejte a zašlete nám své návrhy.   
Sdružení Fokus MB (www.fokus-mb.cz) se rozhodlo uspořádat soutěž pro 
všechny, kdo mají zkušenost s duševním onemocněním a jsou aktivní ve 
výtvarné tvorbě, mají rádi výtvarné umění a sami již něco tvoří, nebo mají 
výtvarné ambice. 
Návrh může být zpracován jakoukoliv technikou (malba, kresba, koláž atd.) na 
jakémkoliv médiu (papír, plátno, karton atd.).  
Návrh musí být originál Vámi signovaný. Ze zaslaných děl bude vybráno 10, 
podle kterých budou vytvořeny deky a přehozy. Za tato realizovaná díla 
obdrží výtvarníci finanční honorář ve výši 2000,- Kč za návrh. Zbytek 
zaslaných děl bude vystaven společně s kolekcí dek/přehozů na výstavě, která 
se uskuteční po dokončení kolekce (doufáme, že v některém z renomovaných 
výstavních prostor v České republice). Návrhy, podle kterých se budou 
deky/přehozy šít, bude vybírat porota, v níž přislíbila účast Terezie 
Zemánková ze sdružení ABCD ART BRUT (které pořádalo prestižní výstavy 
Prinzhornovy sbírky či jednoho z nejznámějších představitelů světového Art 
Brutu Adolfa Wölfliho).  

Svá díla můžete zasílat na níže uvedenou adresu do konce února.  
Více informací poskytnou pracovníci Fokusu MB, jejichž kontaktní údaje 
najdete na zadní straně Měsíčního zpravodaje. 

Fokus Mladá Boleslav – pobočka Karlovy Vary 
Stará Kysibelská 602/45 
Karlovy Vary 360 01 
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R e a l i t a 

 

Když naděje v jeho životě svítí, Vašek ji plně uchopí, kde mu přáno je, 

kde koleje bez konce, po kterých vlak pluje, kolikrát se diví kam až 

může, kam až dobojuje, než ztratí smysl korunou házet? Panna či orel 

na co asi myslí? Jako chlap nehádá, on ví, co chce, ví, že žije prudce. 

Cestu ví jak ukázat, kterým krokem se dát, svoji závislost bude okrádat, 

jednou zpět, dvakrát v před, sílu mu jeho JÁ dává, u Vaška nic neumírá, 

kupředu cestou, žije si s nadějí a skrytou sílou, nikdy nic nevzdává, se 

životem pere se sám, podporu nechce, i když za ní vřelé díky. 

Chová se podle sebe, když se snaží, je hluchý, když bojuje, je slepý, 

když vyhrává, je němý. 

Když na konci svoji snahu uznává, víra u Vaška mluví znova dál, slovy 

upřímnými, kdy naději skládá do veršů, verše do slok, a pak učiní píseň, 

která snad pohladí příjemně jeho blízké, když svými činy druhé udivuje, 

když nad vším neskonatelným vyhraje. 

Někdo bojuje a pláče, i Vašek zná své sebe. 

Znáš činku bez váhy? Já ne, a to je život, vždycky máš naloženou tíhu 

světa a s tím, musíš žít, pak záleží na tom, jak s tím naložíš. 

 

Vašek Bedlivý 
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Já jsem 
 

Sněhová vločka v hromadě kamení, 
Podivný člověk, prý v hezkém balení, 
Raněné zvíře i plačící kámen, 
Hříšnice šeptající potichu amen. 
Šípková Růženka zamčená v tvrzi, 
Čekám tu na prince – přijde už brzy? 
Směji se vesele, ale smutek mám v duši, 
Pronáším slova zla a přitom to nechci. 
Chvílemi pláču a topím se ve strachu, 
Pak pozvedám hlavu a zvedám se z prachu….. 
Chci žít, přijímat doteky, 
Rozdávat lásku až navěky…… 

 
     Autorka: Alena V. 
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Na naší redakční adresu nám poslala Hanka svůj příspěvek. Chtěla by se 
s vámi podělit o rady, které pomohly jí, a doufá, že by mohly pomoci i 
vám….  

Pěkný den. 
Chtěla jsem napsat pár řádků o radách od pana terapeuta, které mi 
v mé nemoci hodně pomohly. Doufám, že na nic nezapomenu, 
podstatné jsem napsala v minulém článku. Abyste ovlivnili váš osud, 
musíte myslet na to, že řídit se někdy radami zkušenějšího je daleko 
lepší, než si namlít hubu. Takže – rady: 

1/ věřit si              
2/dělat to, co Vás baví             
3/učte se neverbální komunikaci     
4/můžete snít 
5/fantazii se meze nekladou 
6/a hlavně věřit si 

Berte rady plnými hrstmi, však od jiných též, ale nenechte se zaplavit 
těmi radami, vždyť co by to byl život bez vlastního úsudku.  

Přeji Vám všem hodně síly a pohody do Nového roku dodatečně, 
hodně lásky, pohody a zdraví. Hanka. 
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Ukázka dalších výrobků z naší šicí dílny: 
 

 
Zde na ukázku patchworková technika 

       
Prostírání vytvořili dílenští klienti    Polštářek ušila Štěpánka     
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Výrobky, na kterých se pracuje 

           
Prostírání    A další kusy budoucího prostírání 

 
Rozpracovaná deka na návrh Julie Floriánové 
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JÍDELNÍČEK 
DDen  DDatum  MMenu  
PPá.    11.2.  ZZeleninová polévka  

PPo.    44.2.  ŠŠpenátová polévka se smetanou  

ÚÚt.    55.2.       PPlněné listové těsto  

SSt.    66.2.  ZZeleninový vývar s  jjátrrovými knedlíčky  

ČČt.    77.2.  PPórková polévka  

PPá.    88.2.       KKulajda  

PPo.  111.2.  RRajská polévka  

ÚÚt.  112.2.  FFrancouzské brambory  

SSt.  113.2.  HHrachová polévka  

ČČt.  114.2.  GGulášová polévka  

PPá.  115.2.  BBramborová polévka  

PPo.  118.2.  BBrokolicová polévka  

ÚÚt.  119.2.  KKarbbanátky, brambory  

SSt.  220.2.  ZZelňačka  

ČČt.  221.2.  KKuřecí polévka  

PPá.  222.2.  PProstě nějaká polévka  

PPo.  225.2.  „„Pizza“ housky  

ÚÚt.  226.2.  RRizoto  

SSt.  227.2.  PPolévka z  ččervených fazolí  

ČČt.  228.2.  UUzená 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: PPOZOR, ZMĚNA!  redakce.fokuskv@seznam.cz 
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KKde 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  

Bc. Michaela Pirasová 775562056 

Hana Andrlová, DiS.  775562059 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Dagmar Zomerská    775562055 

Diana Kostková    775562064 

Pavlína Gécová              775562060 

Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 

  Korektura: Marcela Dieneltová 


