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Citáty - přátelství 
 

P – přítel při tobě vždy stojí 
Ř – říká pravdu, i když bolí 
 Á – abys nikdy nebyl sám 

T – trpělivě naslouchá 
     E – energii svou Ti dává 

      L – lásku, která neuvadá 
S – sílu, když Ti dochází 

T – temnotou Tě provází 
V – věří Ti vždy, v každé době 

Í – i když ostatní jsou proti Tobě. 

 

Přijď ke mně, když máš problémy, a já Ti poradím. Jestliže Tě budou ostatní 
ponižovat, zastanu se Tě. Když Tě všichni opustí, zůstanu s Tebou. Rozveselím 
Tě, když Ti bude smutno. Pokud uroníš slzu, začnu plakat. Jestli Tě budou 
ostatní nenávidět, já Tě budu mít rád. Já budu mluvit pravdu, když ostatní 
budou lhát. Přijď za mnou, jestliže okolí Ti nebude rozumět, a já Tě pochopím. 
Navštiv mě v nesnázích a já Ti podám pomocnou ruku, protože opravdoví 
přátelé zůstanou vždy spolu a nikdy jeden druhého nezradí. 
Přítel je člověk, který zná melodii Tvého srdce - který Ti ji předzpívá, když ji 
zapomeneš. 

Při navazování přátelství pečlivě dbejme, abychom nezačali milovat toho, pro 
koho bychom časem mohli plakat. 
 

     Čerpáno: Kde oko a mysl vidí, cítí
     Zpracoval: Bedlivý Václav  
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Schizofrenie dále a dál… 

Druhy příznaků 

Pozitivní příznaky 

Typické pozitivní schizofrenní příznaky představují změny v kvalitě vnímání – 
halucinace a změny myšlení – bludy. 

Poruchy vnímání – halucinace – vznikají na podkladě zkresleného vnímání 
reality a jsou to falešné smyslové vjemy, které vznikají bez jasného zevního 
podnětu. Člověk slyší, vidí nebo cítí věci, které nevnímají ostatní. Halucinace 
se mohou týkat všech smyslů. Nejčastěji jsou halucinace sluchové, kdy 
nemocný může slyšet jednoduché zvuky – zvonění, tikání, škrábání – nebo 
složitější vjemy, jako jsou hlasy. Hlasy k nemocnému hovoří přímo nebo 
hovoří o něm, anebo komentují jeho jednání. Hlasy mohou být příjemné nebo  
naopak nepříjemné až ohrožující! Nebezpečné hlasy jsou rozkazovací, vzniká 
impulsivní jednání. 

Vyprávění Anny : 

Anna se zastavila na ulici. Uslyšela, jak na ní zcela zřetelně promlouvá hlas, 
možná panna Maria. Řekla jí, že nyní bude muset všechno utrpení vzít na 
sebe. Od té doby začala vnímat dva hlasy. Jeden zněl jako hlas sestřenice, 
která zemřela. Ten byl andělský a povzbudil ji, aby všechno vydržela. Druhý 
hlas byl hrubý a naváděl ke hříchům. Třeba ji nutil, aby se svlékla na ulici. 
Nechtěla ho poslechnout, ale bylo to velmi těžké, protože ji pak trápil strašnou 
bolestí hlavy. 

Příště si povíme o intrapsychických halucinacích. 

Čerpáno: Léčíme se s psychózou 
Zpracoval: Bedlivý Václav 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ DÍLNIČKY 

Úvod: 

Minulý měsíc jsme se na plno věnovali přípravě výrobků na Pata Fest, který se 
konal na PATE u Hazlova dne 23.6.2013. Vyráběli jsme k prodeji chňapky, 
zástěry, nákupní tašky, prostírání vše z patchworku.  

Aktualita: 
 

Pata Fest dopadl báječně. Měli jsme velký úspěch s patchworkovými dekami, 
ale také i s ostatními věcmi. Vše jsme měli vystaveno ve stánku, který byl 
umístěn přímo v centru dění. Nechyběla hudba, tanec, divadlo a různá 
doprovodní vystoupení. 
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Naše práce: 
 
Chňapky a nákupní tašky 

    

Podsedáky 

 

Na zadaná slova nám klientka složila básničku s názvem „Šicí dílna“. Moc 
děkujeme. 
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Šicí dílny 

Naše dílna šicí, šicí dílna 
jest zlatě pilná 

Fokusová dílna plná klientů,  
výrobky podobají se klenotům. 

Jsou zde šikovní lidé, 
co vše z látek a nití zbude? 

Zůstanou zde šicí stroje, 
tašky, peněženky třeba i svatební závoje. 

 
Šijí všichni zvesela, rádi. 

Deky, hračky, práci dají si i s korálky. 
Ušijeme zkrátka cokoli, 

práce s jehlou nás nebolí. 
 

Klaním se všem, co rádi šijí, 
v rukou rádi klubko mají. 

Jsi též včelka pilná? 
Pak patří Ti šicí dílna. 
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Tomáš a Karel 

Šicí kurz: 

Naši klienti se u nás naučí pracovat nejen s jehlou a nití, ale také jiné pro ně 
neznámé techniky a to třeba práci s filcem nebo s přízí.   

 

 
Tomáš 

 
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 strach, rádi 
Vás uvidíme a vše Vás naučíme. 
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Malinká změna ve vaření obědů…. 
 
 

 
 
J í d e l n í č e k   s e s t a v u j e m e   a k t u á l n ě   v  d e n   v a ř e n í  ! ! ! 
 
Klienti, kteří přijdou dopoledne na vaření, dají hlavy dohromady a společně 
se domluvíme, co se bude vařit a kdo půjde nakoupit. Nadále platí, že se 
vaří, pokud se sejde dostatečné množství lidí v čase do 10 hod. 
 
Velký úspěch má pečení moučníků, který si dáme vždy po úklidu společných 
prostor za odměnu . Děláme podle receptů přinesených z domovů, ale  
hledáme i na místě po internetu. Minulý týden slavil úspěch Zuzčin Tmavý 
fešák – její vlastní recept, který zas podle svých představ dochutila a upekla 
Bára. Vtipnou příhodu by mohl o pečení vyprávět Zdeněk, kterému se 
velikonoční zajíc měl rozpustit do lahodné čokoládové polevy, leč nezdařilo 
se. Místo polevy mu vznikla jakási tvrdá hmota, která nechtěla hrnec 
opustit ani po dlouhém přemlouvání. Nakonec si s tím poradil a vznikly mu 
z toho dost tvrdé, ale přesto čokoládové bonbony, které prostě na těsto 
nasázel. I to jsme s chutí snědli….  
 
Při vaření si předáváme rady, tipy a zlepšováky jak co nejlépe, nejrychleji  
a nejefektivněji očistit zeleninu – každý má jinou techniku, a kdy se které 
koření přidává a proč – každý pro to má své logické odůvodnění. Prostě 
vaření nás baví a obohacuje….. 
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A ve změnách pokračujeme: 
 
 

 
 
 
 

  O prázdninách omezujeme provoz STD do 15.hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Od září plánujeme změny v programu STD. 
 

Při této příležitosti Vás zveme ke  
společnému posezení u kávy, moučníku a řízečku... 

 
Přijďte si posedět a popovídat si. Těšíme se!!!! 

 

30. 7. 2013, v 11 hodin, v Hestii 
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Je zde opět Martin se svými filmovými tipy….. 
 
Zdravím už popáté od března tohoto roku filmové nadšence a přeji jim mnoho slunce 
a tepla o prázdninách a také případně na hudebních a hlavně filmových festivalech 
nadcházející letní sezony. Dnešní příspěvek začneme filmem švédského režiséra Lasse 
Hallstroma, který nám ukáže, že i přes všechny problémy Středního východu lze 
s vírou dosáhnout i nemožného, a to přivést lososy do Jemenu ve filmu Lov lososů 
v Jemenu. Následně zažijeme psychedelickou rockovou cestu duší rockera Pinkyho, 
kde každá vzpomínka je cihlou ve zdi - stejnojmenný hudební film skupiny Pink Floyd 
s názvem The Wall je ukázkou totální destrukce té doby. Pak mnoha cenami 
ověnčený film Dannyho Boyla Trainspotting nám dodá trochu provokativního 
černého humoru a následně zakončíme červencový filmový koutek nadčasovým 
filmem, natáčeným i v Českém Krumlově, Královská aféra, kde se staneme svědky 
zakázaného milostného trojúhelníku, a nebude chybět ani pravidelný filmový testík. 
 
Lov lososů v Jemenu: 
Snímek uznávaného švédského režiséra Lasse Hallstroma (filmy Pravidla moštárny a 
Čokoláda ) vznikl na motivy stejnojmenného bestseleru Paula Tordaye z roku 2006. 
Bohatý jemenský šejk Muhammed je milovníkem lovu lososů a jako silně věřící je 
přesvědčen, že vírou lze dosáhnout nemožného, třeba i přemístění tisíce lososů na 
poušť. Biolog Dr. Alfred Jones nejdříve odmítne, ale posléze se nechá strhnout 
šejkovým nadšením a řeší problémy přepravy a lovu ryb v Jemenu. Pomalu se nám 
zde odhalují i problémy na Středním východě. Snímek doplňuje hudba Daria 
Marinelliho. 
http://www.youtube.com/ watch?v=bAGvIcYbhs4 
 
Pink Floyd: The Wall: 
Skupina Pink Floyd (Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason) spolu s Alanem 
Parkerem vytvořila psychedelickou jízdu nitrem rockera Pinkyho, jenž si v hotelovém 
pokoji připomíná ztrátu otce, slepě milující matku, školní memorování, despotické 
učitele, zklamání, zradu, bolestná poznání reality, úspěch, ale současně i strach a 
frustraci z izolace, kde každá vzpomínka je cihlou ve zdi, kterou buduje kolem sebe. 
Hudbou naplněný film je obrazem totální destrukce své doby. 
http://www.youtube.com/ watch?v=fvPpAPIIZyo 
 
Trainspotting: 
Vyber si život, vyber si práci, vyber si kariéru, vyber si rodinu. Vyber si kurevsky 
velkou televizi... Ale proč bych měl chtít tyhle věci? Vybral jsem si, že si nevyberu 
život. A důvody? Žádný nejsou. Nač potřebujete důvody, když máte heroin?? - říká 
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Mark Renton, feťák, v podání Ewana McGregora, a určuje tak základní zásady života v 
provokativním rozporu se zaběhlou morálkou konzumní společnosti. Film získal 19 
cen a 14 nominací, byl v roce 1996 natočen Danny Boylem a obsahuje notnou dávku 
černého humoru. 
http://www.youtube.com/ watch?v=H8QzUqwn2VA 
 
 
Královská aféra: 
Historický film se odehrává v 70. letech 18. století mezi německým lékařem, 
anglickou princeznou, která byla provdána za dánského krále. Drama, jehož základem 
je milostný trojúhelník, bylo natáčeno i v Českém Krumlově a dalších českých 
lokalitách. Realisticky vystavěný osudový příběh skrývá poselství a je v podstatě 
nadčasový a nutí k zamyšlení. 
http://www.youtube.com/ watch?v=JuvuSq1NbYE 
 
Testík číslo 4.: 
 
S čím se má střetnout planeta Země ve filmu Drtivý dopad (1998)? 
A) meteorit 
B) planetka 
C) kometa 
 

Kde se odehrává úvodní bitva z filmu Gladiátor (2000) 
A) Francie 
B) Germánie 
C) Británie 
 

Jakou cenu získal Jean-Paul Belmondo za roli ve filmu Cesta zhýčkaného dítěte? 
A) Oscara 
B) Zlatý Globus 
C) Césara 
 

Jaké jméno měla postava Tamma Lee Jonese ve filmech Muži v černém? 
A) Agent J 
B) Agent K 
C) Agent L 
 

Jaké poznávací znamení má mít Arianna u sebe na letišti v Acapulcu v komedii Muž 
z Acapulca? 
A) bochník chleba 
B) žlutý deštník 
C) leopardí plavky 
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Které dítě si Sophie vybere, aby ho uchránila ochránila od transportu 
v koncentračním táboře ve filmu Sophiina volba (1982)? 
A) syna 
B) dceru 
C) nevybere si žádné 
 

Ve kterém z národních parků žije Méďa Béďa ze stejnojmenného animovaného 
seriálu? 
A) v Yellowstonu 
B) v Yosemitu 
C) v Canyonlandu 
 

Ze kterého marockého města pochází Jean Reno? 
A) Casablanca 
B) Rabat 
C) Marrákeš 
 

Na kterého diktátora naráží Charles Chaplin v úspěšném snímku z roku 1940 
Diktátor? 
A) Josifa V.Stalina 
B) Adolfa Hitlera 
C) Saddáma Husajna 
 

Z jakých zvířat má strach Indiána Jones? 
A) pavouků 
B) hadů 
C) štírů 
 
Řešení na jiné straně Měsíčníku  
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Letní bouřka 
 

Kapička dešťová snesla se pojednou k zemi 
Já chtěla ji pozvat dál 

Když klepala mi na okno 
Já chtěla ji pozvat dál 

A duhový potůček, co přes okno přebíhal 
Vysmál se mi…. 

 

Rozsvítila jsem lampičku 
A kdosi 

V dálce mi zabliká na pozdrav 
A zas a znova vysílá tajemný signál k mému oknu 

Když půjdu za světlem tak zmoknu 
Tak zablikám mu v ústrety….. 

 

A jeho úsměv zubatý 
Na nočním nebi se klikatí 

A rozbíhá se do daleka……. 
 

Štěpánka 
 
 
 
 

 
 

KONEC STARÝCH ČASŮ 
 

S novým létem minulost se ztrácí 
A žiju v přítomnosti 

Stromy starých zážitků se zvolna kácí 
A vrním od radosti 

 

Trápení už bylo dost 
Postoupím výš o dvě patra 
Chce to jenom maličkost 
Změnit svého psychiatra 

 

Honza 
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Tatoo 
 

Zas vyzvání mi zpráva, 
snad píšou mi buďte dále zdráva.  
Ba dokonce píše moje velká Láska, 
láska, kterou spojila zcvoklá páska, 

kdy díky ní je ze mne kráska. 
 

Tahle ta pravá láska, 
je tak silná a krásná. 
Kdy Lev zvadlé růže, 

zmije stáhnutá z kůže, 
kdy ten lev, Slunce mé za to může.  

Dal mi další dech, 
někdy zažívá se mnou pech. 

 
Chci mu odevzdat můj poslední vzdech. 

Chci mít vytetováno jméno Štěpán, 
ať na ruku, krk ,nárt někam ho zkrátka nechám, 

nechám jehlou navždy dát. 
Jelikož žiji s pocitem, 
že nemusím se bát, 

nemusím se vyhýbat lidem  
a doopravdy chci Ti celé srdce dát! 

 
Jest, už darováno bylo. 
Tak chci aby mi zbylo. 

Zbylo navěky, to co mám, 
že mám Tebe, 

neustále modré nebe. 
Tak přeji věčnost NÁM! 
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Poklad 
 
Pod pojmem poklad, 
mám to za ohromný klad. 
Však, v truhle nemám mince, 
ani na bílém koni prince 
či nějakou dámu. 
 
Mám tam Tebe, 
jsi mé bájné přání. 
Olejové nebe. 
Též bohem, 
Nedávám Ti sbohem. 
 
Srdce praví, píše, 
Miluji Tě!!! 
K Tvému srdci, truhle 
není klíč ani doklad. 
Dá mi minci zvanou chtíč. 
 
A na mé kůži to zanechá rýč. 
Tak ať je víko z truhly pryč! 
Vždyť Ty jsi můj poklad! 
 
Darja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Děkuji, znamená poděkování. 
Poděkování patří k slušnému chování. 
Slušné chování tvoří etiketu. 
 

Možné je, že se někdy pletu. 
Poděkování se rovná, 
rovná se vděčnosti! 
Též lidskému oku viditelnosti, 
síla, která pomáhá více lidskosti. 
 

Lidé sem, tam 
přimhouřená víčka maj! 
Mají srdce, 
srdce na správném místě. 
Na kterém, brány jsou otevřené. 
Tím i v odrazu zíráš na dobrosrdečnost. 
 

Na mírumilovnou dobrosrdečnost. 
Potřebu mám jen říci: 
"Děkuji za Toleranci 
a občasného přimhouření Očí!!! 
Můj vděk se s Váma NeloučÍ! 
 

Darja 



~ 16 ~ 
 

 



~ 17 ~ 
 

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 Martinova kvízu:  1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a, 9b, 10b 
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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 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

 Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 

 Korektura: Marcela Dieneltová 


