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Pranostiky DUBEN 
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat 
do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená na 
dlouhodobé lidské zkušenosti. Slovo pranostika je odvozeno z 
latinského slova prognosis tedy předpověď. Spojuje se s každým 
měsícem. 

04.04. Pomine Isidora, pomine i sever. 
05.04. Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
06.04. Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
08.04. Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky  

sucho mají. 
08.04. Na velikonoce jasno - bude laciné máslo. 
08.04. Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. 
08.04. Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší. 
08.04. Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. 
08.04. Vítr, který od velikonoc do svatého ducha panuje, drží se celý  

rok. 
08.04. Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. 
08.04. Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všecky neděle až do letnic  

deštivé. 
11.04. Na Svatého Lva papeže, travičky se už nařeže. 
21.04. O svatém Anselmovi semeno do země. 
23.04. Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu. 
23.04. Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky. 
24.04. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
24.04. Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. 
24.04. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. 
24.04. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 
24.04. Na svatého Jiří rodí se jaro. 
24.04. Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz. 
24.04. Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm. 
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24.04. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo. 
24.04. Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršet. 
24.04. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava. 
24.04. Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves. 
25.04. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 
25.04. Po teplém Marku se často ochlazuje. 

Po výběru pranostik, které nám předložil Václav, dostali opět všichni 
momentálně přítomní chuť si poskládat své vlastní pranostiky na měsíc 
duben. A tady jsou: 

Když má svátek Erika, svlékneme se do trika. 
Ivana, Ivana, studená je od rána. Pro pána! 
Ivanu, tu já lehce dostanu. Do stanu. 
Na svátek Mirky, vyšiju si knoflíkové dírky. 
Marek dal mi dárek. 
Marek snědl mi párek. 
Dušane, ať už se to nestane! 
Na svatého Jiří paroháč na mě míří. 
Když má svátek Izabela, mám větry jak z děla. 
Julius po mně flus. 
Když má svátek Julius, přijme mě pan primář Ferus. 
Máš svátek Aleši? Pohlaď mě po pleši…. 
Má sousedka Irena řve za zdí jak siréna. 
Když má svátek Rudla, otvírá se mi v kapse kudla. 
Březen, na psychiatrii vlezem, duben, ještě tam budem. 

 

       Maruška, Honza, Dáša, Zdeněk a Milan 
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Anketa 
Reforma psychiatrické péče v ČR 

Začátkem dubna bude vláda projednávat reformu psychiatrické péče.  
Zeptali jsme se našich klientů na jejich názory týkající se přístupu (podle 
vlastních zkušeností) a péče o duševně nemocné. Některá jména byla 
pozměněna. 
A jak to u anket bývá, respektujeme názory klientů, i když s nimi třeba 

nemusíme stoprocentně souhlasit. 

1)Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano. 

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Ne. 

3) Co v ní chybí? 
Více možností ambulantní individuální i skupinové psychoterapie. V menších 
místech je dnes zcela nedostupná. 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
Jen v případě, že by tato oddělení byla opravdu dobře vybavena k všestranné 
léčbě včetně psychoterapie. Znám některá současná oddělení, která fungují 
pouze jako odkladiště pro nejrůznější typy akutních nemocných, kterým je 
zde poskytnuta nejakutnější farmakologická péče, a dále jsou doslova 
ponecháni svému osudu, a často nejsou ani přeloženi na odbornější 
pracoviště, např. třeba právě aspoň do nějaké té stávající léčebny. 
Naopak např. psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov poskytuje péči velmi 
dobrou, včetně hospitalizační psychoterapie. Takováto oddělení by 
samozřejmě měla být podporována, pacienti se tam cítí mnohem lépe než ve 
velkých léčebnách, většinu svých lékařů, terapeutů a často i pacientů znají, 
takže hospitalizace není pro ně strašákem. Přimlouvám se u takovýchto 
oddělení za návrat či zřízení také ambulantní skupinové terapie, která právě 
v Ostrově výborně fungovala, než byla zřejmě z finančních důvodů 
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zrušena…pro řadu „chronických“ pacientů je to nejpřijatelnější způsob 
přežívání se svou nemocí. 

Řehoř Samsa  

1) Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano  

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Je neúplná. Lidé s duševním onemocněním by měli mít větší možnost 
pracovat, nebo se nějak jinak zabavit, aby přišli na jiné myšlenky. 

3) Co v ní chybí? 
Neexistuje propojenost služeb. 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
Ne, ale mělo by dojít k přejmenování. Slovo léčebna v každém vyvolá 
negativní emoce. Líbilo by se mi víc terénních týmů a více denních stacionářů. 

Karel (37) 

1) Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano.  

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Ne. 

3) Co v ní chybí? 
Chybí větší počet sociálních zařízení podobné Fokusu, je málo psychologů a 
psychiatrů, se kterými bych byla spokojena. Dále bych uvítala větší 
informovanost, osvětu veřejnosti o duševních onemocněních, abychom 
nebyli stigmatizovaní. 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
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Ne. Pokud ano, tak pouze v případě, že by bylo více psychiatrických oddělení 
v nemocnicích blízko  místa bydliště. 

 

Patricie (61) 
 

1) Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano.  

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Ne. 

3) Co v ní chybí? 
Větší péče psychologů. Kvůli malému počtu těchto odborníků není dostatek 
času na pacienta, a chybí mi denní stacionáře. 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
V léčebně jsem nikdy nebyl, jen v nemocnici, takže nemohu soudit. 

Jirka (64) 
 

1) Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano  

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Ne. 

3) Co v ní chybí? 
Uvítal bych Fokus i v Ostrově, blíže svému bydlišti. Dále by se mi líbil 
monitorovací systém ITARES, který sleduje a vyhodnocuje stav  pacienta 
pomocí elektronického zařízení a odvrací tak hrozící relaps. Pacient je tímto 
v přímém kontaktu se svým lékařem, který mu může ihned přiměřeně upravit 
medikaci apod. 

 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
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Ne. Pokud ano, tak pouze v případě, že by bylo více psychiatrických oddělení 
v nemocnicích blízko  místa bydliště. 

1) Víte o tom, že se plánuje transformace psychiatrické péče v ČR? 
Ano, ze sdělovacích prostředků. 

2) Myslíte si, že je současná péče o lidi s duševním onemocněním 
dostatečná? 
Ano, ale psychiatrů i psychologů je málo a jsou přetížení. 

3) Co v ní chybí? 
Víc psychoterapeutické péče hned od začátku léčení a větší spolupráce 
s rodinou. 

4) Myslíte si, že by bylo správným krokem zrušit velké psychiatrické 
léčebny, a péči přesunout na psychiatrická oddělení v menších 
nemocnicích? 
Rozhodně ne, protože by neměli ani vybavení ani personální kapacity pro 
různé duševní nemoci. Péče by však byla dostupnější a snazší kontakt 
s rodinou pacienta. Nejlepší by bylo nalézt vhodný kompromis a léčebny 
zmenšit a zavést v nemocnicích specializovaná oddělení a pacienty umísťovat 
podle jejich stavu a potřeby, ovšem postupně. 

            Martin (22 let) 
Nemocný schizofrenií od roku 2009, 22 měsíců v PLD. 

Reforma systému péče o duševně nemocné 
Dnešní péče o duševně nemocné pacienty je založená pouze na 
velkých léčebnách, které mají své spádové oblasti cca 150 km. Pacient 
opouštějící léčebnu, nebo nemocnici  nemá k dispozici žádnou další 
navazující službu, která by mu pomohla v dalším úspěšném zotavování 
se. Dnešního pacienta čeká po propuštění z hospitalizace pouze 
ambulantní docházení k psychiatrovi nebo k psychoterapeutovi, kteří 
se mu ale nemohou ani při své nejlepší vůli věnovat tolik, kolik by 
pacient potřeboval.  Chybí zde služby mezi hospitalizací a ambulantním 
léčením. Jsou zde již nestátní neziskové organizace, jako je např. Fokus, 
ale těch je stále ještě málo.  
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Reforma by se měla zabývat snadnější dostupností služeb duševně 
nemocným. Například rušením počtu lůžek ve velkých léčebnách a 
zřizování psychiatrických oddělení v nemocnicích, kde by měli pacienti 
větší možnost udržovat kontakty se svými blízkými. Dále by se měla 
více zaměřit na komunitní péči. To je soubor služeb, programů a 
zařízení, jejichž cílem je pomoci lidem s duševním onemocněním žít co 
nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby mohli být co nejvíce 
uspokojovány jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Jedná 
se např. o tyto služby: 

Krizová psychiatrická centra – pracují nepřetržitě 24 hod. denně 

Mobilní krizové týmy – odborný tým (psychiatr, klinický psycholog, 
psychiatrická sestra) poskytuje krizovou intervenci 

Denní stacionáře – slouží pro denní léčbu psychiatrických pacientů 

Komunitní psychiatrické sestry – působí v přirozeném prostředí 
pacientů, spolupracuje s psychiatrem  

Meziresortní psychiatrická rehabilitace 
a) služby pro podporu práce a zaměstnání 
b) služby pro podporu v oblasti bydlení 
c) služby pro podporu v oblasti volného času a sociálních kontaktů 
d) další služby – např. právní a sociální poradenství 

       Diana 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ DÍLNIČKY 

Rádi bychom Vás seznámili s provozem naší šicí dílny v Karlových 
Varech.  Sociálně terapeutická dílna je zaměřena na zaučení klientů na 
nově vznikající pracovní místa. Její náplní je připravit klienta na výrobní 
program, kdy je klient proškolen v bezpečnosti práce a práci 
s jednotlivými šicími stroji. Klient má možnost se po dobu 20 dní 
rozhodnout, zda má dále zájem pracovat v šicí dílně. Po této zkušební 
době získává chráněné pracovní místo a je s ním sepsána pracovní 
smlouva, kde za každý odpracovaný měsíc klient dostává finanční 
odměnu.  
Šicí dílna se zaměřuje především na šití patchworkových dek.  

 
Aktualita: 
Do šicí dílny aktuálně dochází tři stálí klienti - Karel, Pavel a Štěpánka.  
Nejdéle však pracuje klient Karel, který má nejvíce šicích zkušeností. 
Klientka Štěpánka se rozhodla k navštěvování pouze šicího kurzu 
každou středu. 

Naše práce: 
V součastné době pracujeme na několika patchworkových dekách 
najednou.  
Dostali jsme zpracovaný výtvarný návrh od slečny Julie  Floriánové, 
podle kterého tvoříme deku s ptáčky.  
Máme rozdělanou patchworkovou deku s jarním motivem „Kopretina“ 
a dále dokončujeme vzorník parchworkových technik – tapisérii na zeď. 
Pokračujeme ve výrobě malých prostírání. Fotky jsou na druhé. 

Co chystáme: 
Stále nějaké novinky. Učíme se nové techniky šití. Jednoduché oprávky 
oblečení.  
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Šicí kurz: 
Do kurzu dochází tři klienti, kteří se seznamují s technikou ručního šití. 
Někteří se setkali s ručním šitím poprvé a po zaučení chtějí získat 
chráněné pracovní místo.  
Kurz šití je každou středu od 13.30 do 15.00 hodin. 

 

 
Pokud máte zájem pracovat, i když nemáte žádnou zkušenost s šitím, 
nebo se jen chcete naučit šít, přijďte se podívat k nám do dílny. 
Nemějte obavy, rádi Vás uvidíme a vše Vás naučíme. 

Za šicí dílnu Pavlína 
 

Od března máme k dispozici každé pondělí p o s i l o v n u  v prostorách 
pensionu Hestia. Navštěvujeme ji od 13.45 hod., za předpokladu účasti 
minimálně tří klientů. 

    
Karel se spar-partnerem Dášou. 
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V březnovém měsíčníku jsem čerpal z brožury Psychóza v životě, život v psychóze. 
Nyní se pojďme podívat, co nám přináší nového brožura Léčíme se s psychózou. 

Podívejme se podrobněji, co je psychóza? 

Jako psychózu označujeme takové duševní onemocnění, které mění prožívání 
člověka ve vztahu k okolí a k sobě samému. Během psychotického 
onemocnění dochází v různé míře ke změně všech základních kvalit 
duševního života postiženého. Změny v myšlení, vnímání a citech dosahují 
takové intenzity, že člověk nedokáže odlišit, co je, a co není skutečné. 

Psychotické poruchy jsou velmi různorodé a mají rozdílnou míru 
závažnosti. Zjednodušeně si můžeme představit určité kontinuum, kdy na 
jednom pólu máme zdravého člověka, uprostřed pak lidi s různými 
neurotickými obtížemi, a na opačném pólu lidi nemocné psychózou. 

Psychotické poruchy můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Schizofrenie 
 Schizotypální poruchy 
 Duševní  poruchy s bludy 
 Akutní a přechodné psychotické poruchy 
 Schizoafektivní poruchy 
 Jiné poruchy 

 

Ze skupiny psychotických duševních poruch je nejčastější a nejzávažnější 
schizofrenie. Lidé nemocní schizofrenií ztrácejí kontakt s realitou, slyší nebo 
vidí věci, které nejsou skutečné, a pod vlivem svých představ pak jednají 
neobvykle a nepřiměřeně. 

Psychóza vytváří změněný obraz světa v nás 

Za pomoci vnímání, myšlení a emocí vytváříme ve své mysli obraz světa. 
Tento obraz světa je u většiny lidí podobný. Je tím dána možnost navzájem si 
povídat a porozumět. V psychóze je však kontakt s realitou porušen. Člověk si 
ve svém nitru vytváří svět, který je odlišný od toho, který vnímají ostatní. 
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Vyprávění Honzy: ,,Na začátku jsem měl pocit, že se něco mění, že 
skutečnost je nějaká jiná. Začala mě ovládat hrůza a strach. Cítím se 
velmi špatně, jako bych snad byl otráven nebo co. Určitě to bude jed. 
Ve svém pokoji cítím slabý zápach, někdo pouští do bytu otravný plyn. 
A také mě kdosi sleduje. V mém pokoji jsou skryté kamery, kterými 
pozorují, co dělám. Telefon je jistě odposloucháván. Musím ven! Musím 
utéct! Na chodbě potkávám sousedku. V jejích očích vidím něco 
podivného. Proč na mne tak kouká? Cítím z ní zlobu. Mám pocit smrti. 
Utíkám na ulici a cítím se trochu bezpečněji. Míjí mě auto, zpomaluje a 
řidič si mě prohlíží. V jeho pohledu vidím totéž, co v pohledu sousedky. 
Zase mám hrozný strach. Začínám sledovat lidi a ostatní auta. Všímám 
si barev i poznávacích značek. Všechno to má nějaký význam. Dochází 
mi, že se jedná o spiknutí, že jsem ohrožen ze všech stran. Chtějí mě 
zabít.´´ 

Vnitřní svět člověka v psychóze se liší od toho, co prožívají druzí lidé. 
Psychóza však člověka zároveň zbavuje schopnosti to rozpoznat. Člověk s 
psychózou typicky považuje své psychózou ovlivněné vnímání, myšlení či 
cítění za zcela normální. Okolí však vidí svět zcela odlišně a nedokáže se s 
nemocným domluvit. 

 

 
 

Zpracoval: Bedlivý Václav 
Čerpáno: Léčíme se s psychózou 
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Velikonoční rozjímání polepšeného ateisty 

Jako dítě jsem měla jasno – Vánoce byly zkrátka o dárcích… ozdobený a 
rozsvícený stromeček patřil přirozeně k tomu, protože ho podle rodičů 
přinášel Ježíšek společně s těmi dárky. Později, když už se jim nedařilo se 
přede mnou se zdobením nikde ukrýt, nosilo je ono tajemné Jezulátko-
pacholátko pod stromeček už přichystaný, protože prý by to jinak  
všechno chudáček nestihlo. Kdo to ale vlastně ten Ježíšek byl, to se nijak 
příliš neřešilo. V době nejhlubší totality není divu, zvlášť když nepocházíte 
z věřící rodiny.  Takže jsem si myslela, že je to nějaké bohaté a moc hodné 
děťátko, které obdarovává všechny ostatní děti na světě… proč jinde chodí 
Santa Claus nebo Děda Mráz, to mi bylo taky celkem jedno. Hlavně že to 
každý rok fungovalo a nějaké ty dárečky se objevily. A nebyly-li úplně 
podle mých představ, zpytovala jsem svědomí, že si zřejmě nic lepšího za 
své chování nezasloužím, a snažila se propříště polepšit. 

A Velikonoce? Tak k těm už se nevázal ani sebemenší náznak něčeho 
zázračného  –  vajíčka, pomlázka, beránek … Ty první dvě věci patří 
jednoznačně k jaru, a tedy k „pohanské“ oslavě jeho příchodu… proč ale 
zrovna beránek,  to mi tenkrát taky nikdo nevysvětloval.  Jedinou větší 
záhadou byli „drkáči“ a jejich věru prazvláštní písnička, prozpěvovaná ze 
všech sil o Bílé sobotě před každým domem, kam přišli koledovat: 
´´Ó, Jidáši, zrádče, cos to učinil, že jsi svého mistra židům prozradil. Za to 
budeš v pekle hořeti, s Luciferem  ďáblem tam přebývati..“ Taky to znáte, 
že? Tenhle text mi tehdy, přiznávám, vrtal pořádně v hlavě, ale když jsem 
se jako hodně malá ptala na vysvětlení maminky, moc jsem si nepomohla 
– to prý ti „pánbíčkáři“ věří v takový příběh, že nějaký Jidáš udal Krista, a 
Pilát ho pak nechal ukřižovat. Takže, zařazeno do sféry bájí a pohádek…a 
po důkladnějším výkladu jsem dál nepátrala. 

Až mnohem později se mi křesťanský rozměr obou těchto velkých svátků 
začal vyjasňovat…  Že stromeček, dárečky, vajíčka a pomlázka, to jsou jen 
takové pohanské konzumní náhražky za obrovské mystérium narození a 
ukřižování Ježíše Krista - největšího „proroka“ všech dob, mesiáše, syna 
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božího, samým svým otcem vyslaného na tento svět, aby se pokusil spasit 
lidstvo za všechny jeho nekonečné hříchy.   

Ježíšek byl tedy rozklíčován! Ten malý chlapeček, velkorysý štědrovečerní 
obdarovávatel, i onen „mistr“, zrazený svým vlastním žákem – apoštolem 
Jidášem o Škaredé středě za třicet stříbrných a vydaný tak na milost a 
nemilost podle přání Kaifášova židovského synedrionu  tehdejšímu 
římskému prokurátorovi Judeje, Pilátu Pontskému. Pilát byl zbabělý, i když 
tušil, že má tu čest s výjimečnou osobností, spoléhal stoprocentně na 
Kaifášovu milost, protože vždycky právě na tehdejší židovské velikonoce – 
Pesach - synedrionu propustil jednoho odsouzeného k smrti… Mýlil se! 
Kristus se zdál být tehdejším židovským mocným tak velkým nebezpečím, 
že o milost požádali raději pro brutálního vraha Barnabáše… A to vše jen 
proto, že Ježíš kázal proti jejich lásce k mamonu a znesvěcování   
jeruzalémského chrámu, z něhož vyhnal  směnárníky a lichváře (důkaz 
toho, že jimi židé byli odjakživa, a nestali se jimi teprve z nouze, jak se 
sami celé věky obhajují, teprve až v evropských středověkých ghettech, 
kde jim zákony neumožňovaly se zabývat žádnou jinou profesí). 

Takže je to všechno především o něm, o Ježíškovi! O půlnoci na Štědrý 
večer se narodil, a na velikonoční Velký pátek byl ukřižován, aby pak za 
svítání po Bílé sobotě – zrána na Boží hod velikonoční vstal z mrtvých. 
Beránek boží, který prolil svou krev namísto obětovaného skutečného 
beránka – odtud i ona tradice velikonočního pečiva. 

I když se ze mě nestala typická praktikující věřící, toto křesťanské 
mystérium mě natolik uchvacuje, že mě dnes už uráží slavit jeho posvátné 
dny pouze oním všeobjímajícím konzumem, jak jsme si zejména u nás 
v Čechách zvykli. A to, že jsme snad jedinou zemí, ať chceme nebo ne 
vycházející z křesťanských tradic, kde není Velký pátek - den Kristova 
ukřižování, uzákoněn jako státní svátek, to je taky moc smutné.  Nejen 
proto, že poměrně velké množství křesťanů i v naší ateistické zemi pořád 
žije, a oficiální ignorování právě tohoto jejich největšího svátku je pro ně 
ponížením a výsměchem. Inu, každý národ má asi opravdu takovou vládu 
a takové zákony, jaké si zaslouží.  

        Marcela 
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Martin zdraví všechny přátele dobrého filmu 
 a filmového klubu Alfa 

Tímto zakládám rubriku o nejnovějších příspěvcích v oblasti nekomerčního 
filmu. Setkáme se dnes rovnou se čtyřmi filmy, a na konci každé krátké 
recenze naleznete i odkaz na you tube, kde můžete zhlédnout krátký trailer 
neboli ukázku z daného filmu. Dnes začneme meditačním filmem Samsara, 
který ocení hlavně milovníci přírody a krajin. Dále bude následovat nový film 
s válečným tématem holocaustu pro milovníky a pamětníky historických 
událostí 2. světové války. Na tento film navážeme veselým francouzským 
animovaným muzikálem o neveselém tématu bytí či nebytí, a konec bude 
patřit polskému filmu Yuma, který nás zavede do doby nedávno minulé, kde 
uvidíme, jak se plnily sny teenagerů v letech krátce po rozpadu SSSR. 

Samsara: 
Meditační a velmi fascinující film Samsara, který nepotřebuje slov, byl 
natočen původně americkým kameramanem Ronem Frickem a osvětluje 
vztahy mezi lidstvem a zbytkem přírody, a také jak se náš životní cyklus odráží 
v rytmu celé naší planety. Jde o neskutečný estetický zážitek, díky výborné 
práci kamery i díky hudbě.. Rozhodně doporučuji všem, kterým se líbí filmy a 
dokumenty ve stylu Nacional Geographic!!! 
http://www.youtube.com/ watch?v=kcEj1m6YIDc&feature=sha re 

V temnotě: 
Polsko-německo-francouzsko-kanadský film V temnotě od světově uznávané 
režisérky Agnieszky Holland, která vystudovala pražskou FAMU, byl 
připravován poměrně dlouho a práce na něm byla několikrát autorkou 
přerušena, protože, jak sama autorka říká, téma holocaustu je na tolik 
bolestné a depresivní, že jí to bralo sílu žít. Nakonec se režisérka nechala 
přesvědčit scénáristou židovského původu Davidem Shamoonem a dotočila 
film o pravdivých událostech. Příběh se odehrává za II. světové války v nacisty 
okupovaném Lvově, kde se snaží kanalizačními stokami dostat z ghetta 
skupina Židů, která naráží na kanálníka Leopolda Sochu, kterému jsou vydáni 
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na milost a nemilost a který si za přežívání v nelidských podmínkách nechává 
dobře platit. Film je hlavně o odhalování lidských charakterů a o tragédii té 
doby! Takže je to film hlavně pro pana Jirku. 
http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v =kT-Wk-
L3mfA 

Obchod pro sebevrahy: 
Tento povedeně animovaný a lehce morbidní francouzský muzikál, jehož 
název již nepotřebuje další komentáře, připomíná tvorbu Tima Burtona, ale 
za jeho natočením stojí režisér Patrice Leconte, který tak na filmovou scénu 
převedl literární předlohu spisovatele Jeana Teuflé. Film se točí okolo toho, 
jak se co nejlépe a nejrychleji sprovodit ze světa, probodnout, oběsit či 
otrávit. A z toho prosperuje obchůdek pro sebevrahy, a to až do chvíle, než se 
narodí do pochmurného prostředí malý a veselý Alan, který se, nedej bože, 
směje!! Tento film sice není moc vhodný pro nás klienty, ale věřte mi, že se u 
něj opravdu zasmějete a že je naprosto neškodný. 
http://www.youtube.com/ watch?v=hi6P-0MlWY4&feature=sha re 

Yuma: 
Polský film Yuma je příběhem odehrávajícím se na německo-polském 
pohraničí krátce po pádu železné opony, zde můžeme sledovat, jak polský 
teenager Ziga uskutečňuje svůj sen o luxusu ze západu a z něj a jeho 
kumpánů se stávají pašeráci a postupem času čím dál větší mafiáni, avšak 
podívejte se na trailer, který mluví o všem!  
http://www.youtube.com/ watch?v=Zq1BPy5Qerg&feature=sha re 

A teď malé překvapení, následuje kvíz ze světového filmu, kde budou otázky 
z různých amerických, evropských i jiných filmů, ale nezapomeneme zde ani 
na tvůrce filmů a herce, plus to trochu zpestříme seriály. Nejde o to, kdo toho 
bude víc vědět, jde o to se pobavit a rozšířit si své filmové povědomí, navíc 
všude jsou tři možnosti - a), b), a c). A odpovědi naleznete vždy na konci 
měsíčníku. Přeji příjemnou zábavu.                                                      

        Martin 
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Kvíz světových filmů 
 

1. Ve kterém filmu se poprvé objevil Johny Depp (v roce 1984)? 
A)  Noční můra v Elm Street 
B)  Četa 
C)  Střihoruký Edward 

2. Jmenujte režiséra filmů Černý jestřáb sestřelen, Thelma a Louisa, a 
Gladiátor. 

A)  Ridley Scott 
B)  Steven Spielberg 
C)  James Cameron 

3. Který film byl první celovečerní animovaný film vyrobený ve 
Spojených státech? 

A) Popelka 
B) Pinocchio 
C) Sněhurka a sedm trpaslíků 

4. Jak se jmenuje role Judi Dench v James Bondovi? 
A) Z 
B) M 
C) N 

5. Kdo je označován přízviskem král komiků a před svým jménem nosí 
přízvisko sir?  

A) Stan Laurel 
B) Oliver Hardy 
C) Charles Chaplin 

6. Koho dabuje Eddie Murphy v sérii o Shrekovi? 
A) Shreka 
B) Oslíka 
C) Kocoura 

7. Z čeho získali DNA dinosaurů ve filmu Jurský park (1993)? 
A) zkamenělá vajíčka 
B) kosterní pozůstatky dinosaurů 
C) krev zkamenělých moskytů 
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8. Jaké národnosti je detektiv Hercule Poirot ze stejnojmenného 
seriálu? 

A) Angličan 
B) Belgičan 
C) Francouz 

9. Jakým způsobem zemře medvědice ve francouzském snímku 
Medvědi? 

A) zabita lovcem 
B) spadne na ni kámen 
C) utopí se 

10. Jak se jmenuje hlavní dvojice filmu Pomáda (1978)? 
A) Danny a Sandy 
B) John a Mandy 
C) Tom a Sindy 

Zpracoval: Liška Martin 
 

Slovní hříčky od Honzy 

1. Která minerálka v názvu obsahuje část V. I. Lenina? 

2. Který čs. hokejista 60. let (František) má stejné příjmení jako část 
analogových hodin? 

3. Který ovocný nápoj získáme přidáním háčku do názvu severočeského 
města? 

4. Která část řízku obsahuje název domácího ženského jména? 
5. Která planeta sluneční soustavy a současně hlavní evropské město 

obsahují název domácího zvířete? 
6. Které zahradnické náčiní získáme vypuštěním háčku z příjmení 

sovětského maršála z 2. světové války? 
7. Která postava z Erbenovy kytice změnou na mužský rod vytvoří 
zeměpisný pojem? 

8. Který kalendářní měsíc v sobě skrývá nápis na dopravní značce? 
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9. Který český komik se odebráním 1 písmene v příjmení změní na 
křupana? 

10. Která část WC v sobě obsahuje součást pánského oblečení? 
11. Najdi ptáka ve větě: "Jak dlouho se to maso vaří?" 
12. Pomocí češtiny a němčiny utvořte 2 stejná slova: 

– vysoký kluk 
– rána knihou 
– tam je zákusek 

13. Která z následujících 4 vět je absolutní nesmysl? 
a) "Vážím 75 kilopondů." 
b) "Dám si 1 litr třešní." 
c) "Zatím jsem se léčil na psychiatrii, ortopedii a patologii." 
d) "Babičko, nepustím vás sednout, protože jsem těhotný." 

 
 

 

 
 

Náš kocourek milý, 
Přes den byl dost čilý. 
Teď otvírá tlamičku, 

Spolkl by i svou paničku. 
 

Dříve, nežli půjde spát, 
Musí se však olízat. 

Pak olízne mámě nos, 
Vyspí se, a dost. 

 

Ina Břicháčková 
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Jediné mezi ženami 

Bohyně žen 

Brunetka 
menší postavy 
v Jejímž pohledu na deset tisíc metrů se zračí Její frustrace 
ale mohu vidět 
zlatem tepanou rotující ochrannou dimethyltryptaminovou bohatými 
rostlinnými ornamenty zdobenou 
mandalu navždy uzavřenou v mém srdci.  
Amen, Bůh Ji provázej 

Evangelium podlé Jana, Ukřižování 

Obžalovací spis Boha 

Otče, Otče můj, proč jsi mne opustil? 
vteřinu za vteřinou  
blíží se planeta konci světa 
Eloi, Eloi, lema zabachtani? 
pět let těžké neurózy, sociální frustrace a sexuální abstinence 
pro nevinného 
je příliš krutý trest 
vše več jsem věřil je špatně 
proč, Bože, proč? 

Tomáš    
 
 

Potkáš-li člověka prostého, večer změní se v ráno, 
z ulice důvěra haleká, 

Z lásky je na sklech psáno. 
Potkáš-li však člověka zmateného falší, 

Uslyšíš píseň z daleka a cestou potkáš další. 
 

Maruška F. 
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Lorelay 

Vím že miluješ zelenou  
a taky hebkou lila 
pojď se mnou – snad si vzpomenou 
Lorelay že tu žila 

Ve stanu co se čtyřikrát 
prý vejde do batohu 
budeme na trempy si hrát 
skrčím se klidně v rohu 

Ráno nám možná v kotlíku 
Jánošík s Ríbrcálem 
zavaří s hořcem arniku 
a troll se stane králem 

K obědu bude jehličí 
do hrsti voda shůry 
V lese se přece nekřičí! 
-Takový blbý túry! 

Až cesta splyne s oblohou 
orel nám půjčí křídla 
Pár kilo bláta na nohou 
přistanem u Bělidla 

Marcela 
 



 
23 

 
Nezapomeň 
Unforgiven 

1/ 
Já umím snít, 
každý den krásné sny žít, 
a krásně promluvit, 
ke svý duši, svý… 
vím, co se sluší, 
vím, co jí sluší, 
zůstaň tu duše má, 
zůstaň tu, dušičko má, jé jé jé. 
A vykasej mi sukénku, 
neodcházej ode mě, jé… 
měj na paměti, 
že jen blázen odchází, jé… 

ref: 
A znova přichází, 
my dva budeme žít, 
půjdeme spolu,tam 
jako přátelé,  
nic víc, 
omámeni láskou, 
všech světobolů, 
jinak nezbude nám nic. 
Vzácnost jsi ty, 
navěky.  

 

 
 
 
2/ 
Čekat na tu pravou musíš 
zlato mé 
musíš se smát, i když ti není 
prostě hej, 
jo, je ti ouvej, 
snad pochopíš svůj hlas, 
jo, to svoje já, 
svoje možnosti,to máš, á á á, 
Víš, co nabízí ti svět, 
dýchej, ať víš, 
za čím běžíš. 
To víš.!!!!Jé… 
 
Ref: 
Rady mý jsou, mý 
ale poslouchej ty svý, 
co rozumem tě chrání, 
vesele,  
a beze zmatku 
se smát, 
AŤ JE TI LÍP, 
a dbát na své milé Já… 
Jo ,to musíš….lásko 
má……Navěky, - nezapomenu. 

Je to báseň na písničku Unforgiven od Metallicy od Hanky 
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JÍDELNÍČEK 
Den Datum Menu 
Po 1.4 SVÁTEK 
Út 2.4 Čočka s párkem 
St 3.4 Kulajda 
Čt 4.4 Bramboračka 
Pá 5.4 Zeleninová, celestýnské nudle 
Po 8.4 Gulášová polévka 
Út 9.4 Rýžový nákyp 
St 10.4 Rajčatová polévka (Minestrone) 
Čt 11.4 Fazolková polévka 
Pá 12.4 Hovězí polévka 
Po 15.4 Zeleninová s játrovými knedlíčky 
Út 16.4 Rajská omáčka 
St 17.4 Zelňačka 
Čt 18.4 Fazole s rajčatovou omáčkou, chléb 
Pá 19.4 Kuřecí polévka 
Po 22.4 Pórková 
Út 23.4 Karbanátky, kaše, okurka 
St 24.4 Zeleninová s kapáním 
Čt 25.4 Boršč 
Pá 26.4 Brokolicová 
Po 29.4 Nějaká polévka 
Út 30.4 Zapečené brambory 

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.fokuskv@seznam.cz 

Řešení: 
Kvíz světových filmů: 1a,2a,3c,4b,5c,6b,7c,8b,9b,10a. 
Slovní hříčky od Honzy: 1. Poděbradka, 2. Tikal, 3. mošt, 4. strouhanka, 
5. Merkur a Bukurešť, 6. konev, 7. polednice - poledník, 8. listopad, 9. Burian - buran, 
10. mušle, 11. sova, 12. hoch hoch, buch buch, dort dort, 13. věta c) 
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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  

Bc. Michaela Pirasová  775562056 

Hana Andrlová, DiS.  775562059 

Bc. Michaela Štollová  775562061 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Dagmar Zomerská  775562055 

Diana Kostková  775562064 

Pavlína Gécová  775562060 

Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 

               Korektury: Marcela Dieneltová 


