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Citáty o životě 
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ 

Arthur Charles Clarke  
 
 

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ 
Elbert Hubbard  

 
 

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ 
Seneca  

 
 

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ 
Sofoklés  

 
 

„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“ 
Mark Twain  

 
 

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“ 
Immanuel Kant  

 
 

H y m n a   ž i v o t a 
 

Život je šance - využij ji 
Život je krása - obdivuj ji 

Život je blaženost - užívej ji 
Život je sen - uskutečni ho 

Život je výzva - přijmi ji 
Život je povinnost - naplň ji 

Život je hra - hrej ji 
Život je bohatství - ochraňuj ho 

Život je láska - potěš se s ní 
Život je záhada - pronikni ji 

Život je slib - splň ho 
Život je smutek - překonej ho 

Život je hymna - zpívej ji 
Život je boj - přijmi ho 

Život je štěstí - zasluž si ho 
Život je život - žij ho. 

Matka Tereza               Čerpáno z: http://citaty.net/ 
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Schizofrenie - intrapsychické halucinace 
Při těchto halucinacích mají nemocní pocit, jakoby jim někdo myšlenky odnímal 
nebo naopak vnucoval. Nemocný může mít také pocit, že jeho myšlenky jsou 
ozvučovány, zveřejňovány nebo současně někým jiným komentovány. Někdy 
pacienti popisují pocit, jakoby vlastní myšlenky slyšeli opakovat nahlas 

Při zrakových halucinacích může nemocný vidět barvy, různé tvary nebo osoby a 
celé barvité scény Tyto halucinace jsou časté v souvislosti s náboženskými 
představami. Čichové halucinace jsou často spojeny s chuťovými a bývají součástí 
bludů. Nemocný cítí nejrůznější pachy, většinou nepříjemné, například pekelnou 
síru. Halucinace tělesné se týkají hlavně zvláštních tělesných pocitů, objevují se 
pocity pálení, elektrizování, změn tělesných orgánů, nejrůznějších dotyků, transu. 
 
Vyprávění Martiny -  
Martina si stěžuje na obtěžování v noci: ,,Vždy když usnu, mi do postele posílají 
proudy. Chtějí mě přinutit, abych jim všechno ze sebe řekla. Potřebují vědět to, co 
mám schované uvnitř sebe, aby to mohli použít pro své lidi. Čerpají z toho sílu. Asi 
jsou z jiné planety. Přesně nevím, nevyznám se v tom. Vždy jim vyhovuje, když prší 
nebo je mlha. V tom vlhku se jim lépe daří pak vám snadno vejdou do pokoje. Už 
několik let se kvůli tomuto nemohu vyspat.´´ 

 
Čerpáno: Léčíme se s psychózou 

      Zpracoval: Bedlivý Václav 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ DÍLNIČKY 

Aktualita: 

 Tento měsíc nás opustí naše terapeutka Pavlína, které bychom chtěli tímto velmi 
poděkovat za velký kus práce, který v dílně odvedla. Všichni ji přejeme mnoho 
štěstíčka v nové práci i v životě. A také doufáme, že nás přijede, kdykoli bude mít 
cestu kolem, „zkontrolovat“…  

  
 Jistě jste si všimli, že v šicí dílně máme novou a velmi kreativní terapeutku, 

Štěpánku, která mezi nás vnáší zajímavé nápady, optimismus i nadšení pro práci. 
Velmi jí v naší dílně vítáme a přejeme, hodně štěstí a chuti do práce. 

 
 I přes velké vedro pracujeme, jak nejlépe to jde. Šijeme deky, které budou čtyři 

stejného typu, abychom zjistili, jak rychle nám jde práce od ruky a jak umíme 
spolupracovat na dílně. Spolupráce je nezbytná pro hezké a kvalitní výsledky. 

Naše práce: 
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Co chystáme: 
V září se chystáme na Hornickou pouť do Sokolova. 
 

Šicí kurz: 

 
 

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. 
 

           Pavlína a Veronika 
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Něco o projektu Blázníš? No a! 
 
Duševně nemocní lidé se nepotýkají jen s nepříjemnostmi, které jim jejich 
nemoc může někdy přivodit, ale bohužel se také musí vyrovnávat s předsudky 
a diskriminací. 
 

Nejen na destigmatizaci duševně nemocných je zaměřen projekt, který je 
určen pro studenty středních škol. Jmenuje se „Blázníš? No a!“  
 

Proč do škol? 
 

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce 
zranitelní; (většinou i ti, kteří působí drsně). V tomto období si teprve utváří 
osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na 
školní výkonnost a sociální zdatnost. Ve školách by se mladí lidé měli učit 
postoje, dovednosti a způsoby rozhodování, které by jim pomohly 
konstruktivně řešit složité životní otázky. Péče o vlastní zdraví a přemýšlení o 
nemoci k tomu přináleží. Oboje je ale ve školách těžce opomíjeno. Nemoc je 
vnímána jako selhání a slabost, a zdraví je zredukováno na absenci nemoci. 
Otázky zdraví a nemoci jsou ze získávání životních kompetencí do velké míry 
vyloučeny.  
 

- vědět a rozumět vlastnímu zdraví patří mezi základní životní kompetence  
  každého člověka 
- dospívající jsou zvědaví na život a hledají cesty jak vlastní život řídit  
- dospívající bývají stejně jako dospělí ovlivnění krizemi  
- dospívající potřebují rozvíjet postoje, znalosti a dovednosti směřující k  
  ochraně svého zdraví  
- dospívající tráví většinu svého času ve škole, a pro školu je jedním  
  z důležitých úkolů podporovat zdraví svých studentů 
 
 
 

Blázníš? No a! je způsob jak se odvážně postavit životu, učit se od sebe 
navzájem, respektovat jeden druhého a pomáhat si navzájem. 
 

S Blázníš? No a! máme odvahu vidět, že jsme jedineční a zvláštní. Že někdy se 
nám daří a jsme štastní, a někdy jsou chvíle, kdy je to v životě těžké. 
 

Blázníš? No a! se s odvahou staví k životním krizím a psychickým problémům 
a objevuje nové způsoby jak se s nimi vypořádat. 
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Chcete se seznámit s partnerem/partnerkou,  
který/která má také psychické problémy? 
 
K tomuto účelu vznikla v roce 2004 Psychoseznamka, která by lidem s psychickými 
problémy umožnila snazší seznámení. 
 
Hlavním důvodem pro realizaci Psychoseznamky bylo to, že je stále častěji pro lidi  
s duševní nemocí problémem nalézt partnera způsoby, které ostatní lidé bez 
zkušenosti s psychickou krizí využívají.  
 
Na stránkách  www.psychoseznamka.cz si můžete vybrat, nebo sami zadat inzerát 
podle svých představ. 
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Dne 30. 7. 2013 proběhla avizovaná schůzka s klienty.  
 
Účast byla hojná, předložené nápady byly skvělé, postřehům a připomínkám 
klientů se budeme věnovat při sestavování nového volnočasového programu 
v STD.  
Jen pro představu: Klienti by uvítali více pohybových, ale fyzicky nenáročných 
aktivit. Turistické, poznávací výlety po okolí. Jeden zajímavý návrh padl 
v souvislosti s procházkami do přírody. Totiž ten, že při procházkách by se 
mohly sbírat květiny a byliny, které bychom mohly vylisovat a vložit do 
Herbáře s popiskem, kde se květina našla a k čemu se dá využít. Další návrh 
v souvislosti s procházkami přírodou bylo fotografování zajímavých objektů  
a přírodních krás, a poté fotografie zpracovávat. Další návrh byl také spjat 
s přírodou, a to o přežití v přírodě (Bushcraft). Dále by klienti měli zájem o 
zpěv, poněvadž ten prý navozuje příjemnou atmosféru a uvolňuje napětí. 
Samozřejmě oblíbeným tématem k diskuzi je vaření, o které měli klienti 
největší zájem, ovšem tak, jak byla tato aktivita nastavena doposud, bylo 
nevyhovující. Určitě je to téma, o kterém se budeme bavit a plánovat tak, aby 
to vyhovovalo všem. Stejně tak o něm jako o všech ostatních návrzích 
budeme diskutovat společně s celým týmem a naplánujeme je s ohledem na 
naše podmínky a možnosti. 
 
Děkujeme všem zúčastněným, a protože naše práce nejde dělat dost dobře 
bez vás, a hlavně jsme tu jen pro vás, těšíme se na další spolupráci s vámi.  
Očekáváme nejen, že se budete i nadále spolu s námi podílet na plánech do 
budoucna a navrhovat další změny, ale také, že se volnočasových aktivit 
budete s radostí zúčastňovat…  
 
Návrhy, připomínky, stížnosti a pochvaly přijímáme kdykoliv, bez ohledu na 
čas a místo, a bez vyzvání. 
         Diana 
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Filmový příspěvek od Martina L.: 
 

Opět zdravím po parném červenci a na poslední chvíli dodávám svůj filmový 
měsíčníkový příspěvek. Nejdříve začneme komediálním pohledem režiséra 
Morettiho do zákulisí katolického Vatikánu na nevydařenou volbu papeže ve 
filmu Máme papeže. Poté budeme pokračovat sociálně laděným snímkem 
Kluk na kole režisérských bratrů Dardanneů, který pojednává o opuštěném 
dítěti Cyrilovi a jeho nezodpovědných rodičích. Následuje smutný film 
o mezilidských vztazích Konečná uprostřed cesty o neúspěšné léčbě zákeřné 
rakoviny. A pak ukončíme dnešní blok recenzí s trailery filmovou adaptací 
slavného románu Kathryn Stockettové o hnutí za zrovnoprávnění černochů 
v USA a rasismu s názvem Černobílý svět. A jako vždy si můžete procvičit 
filmové znalosti v kvízu. 
 
Máme papeže: 
Do zákulisí katolického Vatikánu nahlédl italský režisér Moretti s humorem ve 
své vkusné komedii, založené na vtipných, inteligentních dialozích, a 
připomněl doby, kdy se točily filmy pro potěchu lidí, a nikoliv pro peníze. 
Právě byl zvolen nový papež, leč i papežové mají své dny. Nejmocnější 
náboženská instituce je několik dnů zcela rozvrácena a přebírání úřadu 
neprobíhá podle ověřeného řádu. 
http://www.youtube.com/ watch?v=N_xpn6OeOjI 
 
Kluk na kole: 
Bratři Dardanneové se ve svém sociálně laděném snímku zabývají 
problematikou opouštěných dětí a nezodpovědných dospělých. Hlavní hrdina 
je dvanáctiletý Cyril, jenž byl otcem umístěn do ústavu, ale chlapec se nesmíří 
se situací a zaměří se na to, aby vše bylo jako dříve. V jeho marném počínání 
mu pomáhá kadeřnice Samantha. Jde o dílo s citlivými a mimořádnými 
hereckými výkony. 
http://www.youtube.com/ watch?v=w9iW9J89PFI 
 
Konečná uprostřed cesty: 
Další snímek známého německého režiséra Andrease Dresena o mezilidských 
vztazích ve vypjatých situacích vypráví o Frankovi trpícím nevyléčitelnou 
chorobou. Chod jeho rodiny je rozvrácen a vztahy prochází zkouškou. Film 
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citlivě, civilně a bez zbytečného patosu nás provází průběhem smrtelné 
nemoci rakoviny. Bohužel jsem nenašel český trailer. 
http://www.youtube.com/ watch?v=lEzuL8STjDs 
 
Černobílý svět: 
Filmová adaptace slavného románu Kathryn Stockettové se odehrává v 60. 
letech minulého století v Mississippi, kde tehdy naplno probíhalo hnutí za 
zrovnoprávnění černochů. Do jižanského městečka přijíždí mladá novinářka, 
jež se nechová podle společenského očekávání. A dostane nápad sepsat 
knihu pravdivých výpovědí černošských služebných, o jejich službě, pánech a 
nelehkém životě. Film vypráví především o rasismu. 
http://www.youtube.com/ watch?v=qz_VzBC6XyY 
 
A následuje opět test, který pro Vás Martin připravil: 

1. Který herec hrál Froda Pytlíka v trilogii Pán prstenů? 
A) Dominic Monaghan 
B) Elijah Wood 
C) Sean Astin 

 
2. Který z dílů Pána prstenů získal Oscara za nejlepší film? 

A) Společenstvo prstenu 
B) Dvě věže 
C) Návrat krále 

 
3. Jakou barvu vlasů má Lola v německém trilleru Lola běží o život? 

A) modrou 
B) červenou 
C) oranžovou 

 
4. Jak se jmenuje zbraň, po které touží muž se zlatou zbraní v bondovce 

Muž se zlatou zbraní?? 
A) Ikaros   
B) Solex 
C) Hornet 
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5. Ve kterém francouzském městě se narodil Gérard Depardieu? 
A) Chateauroux  
B) Orléans 
C) Paříž 

 
6. Který režisér získal Oscary za filmy Lawrence z Arábie (1963) a Most 

přes řeku Kwai (1958)? 
A) Laurence Olivier 
B) David Lean 
C) Michael Powell 

 
7. Kdo ztvárnil Jehudu Ben Hura v Oscarovém filmu Ben Hur? 

A) Alan Ford 
B) Henry Fonda 
C) Charleston Heston 

 
8. Jaké mořské stvoření se objevilo ve filmu Piráti z Karibiku: Truhla 

mrtvého muže? 
A) Mořské panny 
B) Kraken 
C) Nessie 

 
9. Co začne dělat drobný zlodějíček Earl (ze seriálu Jmenuju se Earl) 

poté, co se rozhodne, že se změní? 
A) pracovat 
B) pomáhat chudým 
C) napravovat své špatné skutky 

 
10. Kdo je znám rolí Old Shatterhanda  ve filmech na motivy Karla Maye? 

A) Lex Barker 
B) Pierre Brice 
C) Alain Delon  

 

Řešení na straně 14. 

 



~ 13 ~ 
 

 
L é t o 

 
Léto je krásné, léto je fajn, 
Drink plný, tak tu usedaj. 

Sluníčko pálí do tváře, 
Pomoc UV, opalovací krém, 

Ať nemám puchýře. 
Skočíme do vody, zaplaveme si, 

pak beachvolejbal v nás touhu zapálí. 
To je ta úleva pohody, 

Co 2 měsíce nám nahradí. 
 

Bára 
 
 

N á v r a t   d o   r á j e   E d e n 
 

Kdo by odolal touze vrátit se do ráje 
zpět 

však nezbývá než snít a budovat svůj fantazijní 
svět. 

 
Tomáš K. 

 
 
 

V r a h o v y   v i g i l i e 
 

Napsala mi paní z fary 
abych přišel na nešpory. 
Na nešpory jsem nepřišel 

a o co jsem přišel? 
 

Tomáš K. 
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Červánkový obláček 

Člověka vždycky potěší, 
krásná růže od lidí, 
či od člověka, co Vás má rád. 

Ta růže první, poslední 
zalitá sluncem poledním, 
oblékla se do šatů s hedvábí 
a šla do světa, měst a polí a stád. 

Už jenom pro klid v duši, 
moc jí to nesluší, 
když se mračí, 
rozdává tedy úsměv, 
láká jí vše, co je nové. 

Má srdce na pravém místě 
a nevzdává to, 
protože ví, kam patří, 
vzpomíná na listy stromů a koruny 
a větve, 

je to jako kronika rodiny, 
a číst by se jí v ní chtělo, 
však není mnich. 

Poskládat slova do básní 
a veršovat se jí zachtělo. 
Staré lásky zůstaly v kronice života, 
v té knize plné vzpomínek, 
oh, závist to krutá jest. 

 

 
 
Co stane se, to ví jen ona a pár andělů, 
co vlétlo jí do vlasů a kol dokola, 
krouží, 
aura dlí, 
hlídá, 
zvedám se, a jdu tam, kam mě srdce 
táhne, 
tam, kde si myslím, že bude lépe, 
a hlídám si svůj červánkový obláček, 
co pln snění proklouzl pod polštář. 
 
Jak stádo ranních červánků, 
mám v duši chtíč i klid, 
a ráno rutinu, 
pak večer blahobyt. 
 
Ve stínu starých vzpomínek, 
co znám i neznám, 
schovává se minulost, 
jak strašák do zelí. 
Když poznám budoucnost, osud, 
osudný den, co se schovává. 
Hned se osmělím. 
A já musím už jít dál. 

 
 

Básnička vznikla ve spolupráci Hanky 
s Honzou. Honza zadal slovní spojení, 
veršíky, Hanka doplnila do básničky. 
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Splněné přání 

Stres  a únava na mě útočí 
Samoty se pořád bojím 
Až kolo osudu se otočí 

Události za to stojí 
 

A už se něco děje, protože 
náhoda mi duši spřízněnou 

poslala najednou do cesty … 
… je krásné trávit čas se ženou 

 
Už mi kvete jedno přání 

Splnit ho a je to v pohodě 
Večer nebo za svítání 

S kamarádkou vyrazit k vodě 
 

Honza 
 

 
 
Odpovědi na Martinův filmový testík: 1b,2c,3b,4b,5a,6b,7c,8b,9c,10a. 
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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 
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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 

Bc. Michaela Štollová    775562061 

Bc. Tereza Heineková, Dis.   775562059 
 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.    775562054 

Dagmar Zomerská    775562055 

Diana Kostková    775562064 

Pavlína Gécová, Štěpánka Šimková  775562060 

Veronika Kurincová, DiS.   777365237 

 Zpracovali: Diana Kostková, Václav Bedlivý 
 Korektura: Marcela Dieneltová 

      Vytiskl, finální graf.úprava: Milan Kubík, Dis. 
 


