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Schizofrenie, aneb jak se psychóza léčí. 

 Moderní formy léčby přinesly novou naději ... 

 Průběh i vyhlídky psychotické poruchy jsou v současnosti díky moderním 
formám léčby podstatně lepší, než tomu bylo dříve. Závisejí u každého nemocného 
nejen na typu jeho nemoci, ale i na něm samotném, zejména na jeho spolupráci s 
lékařem a užívání doporučených léků. Důležitý je také vliv rodinného a pracovního 
prostředí a životních událostí. 

 Jak se liší léčba v různých situacích 

Léčba se liší podle fáze onemocnění, v níž se postižený nachází, a podle míry dalšího 
postižení: 

 Při akutních stavech je metodou volby již zmiňované podávání léků. 
 K zabránění vzplanutí nových atak nemoci je opět nejdůležitější pravidelné 

užívání psychofarmak. 
 Mezi akutními atakami nemoci, v době zmírnění nebo vymizení příznaků, 

se dostávají do popředí psychoterapeutické postupy. 
 Pokud je pacient postižen spíše sociálně, profesně, nebo je invalidizován, 

pak dostávají přednost socioterapeutické metody -  je to pomoc při 
znovuzařazení.  

Společným mechanismem účinku všech antipsychotik je blokáda 
dopaminových receptorů D2 v konkrétních oblastech mozku. Dvě hlavní 
skupiny antipsychotik jsou starší klasická antipsychotika první generace 
(typická) a antipsychotika druhé generace (atypická). 

Psychiatrická oddělení jsou dnes zpravidla daleko lepší, než je jejich       
pověst  v povědomí veřejnosti!!! 

     Zpracoval: Bedlivý Václav 
 Čerpáno: Léčíme se s psychózou 
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Hudba - definice 

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické 
členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení 
hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci 
historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi 
dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně 
pozdě. 

Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se 
nazývá muzikologie nebo též hudební věda. 

Hudba se dá dělit do kategorií podle různých kritérií. Mezi nejčastější 
dělení patří následující: 

Podle vztahu ke spiritualitě: 
 Duchovní – váže se k duchovnu, náboženství 
 Světská – zahrnuje ostatní témata, náměty. Spadá sem hudba 

koncertantní, milostná, taneční. 
Podle původu: 

 Umělá – je výsledkem práce konkrétního jednotlivce či skupiny. 
 Lidová – autor je zde kolektivní, tato hudba se samovolně 

časem dovytváří a mění. 
Podle záměru autora: 

 Artificiální (umělecká) - Autor se snaží do hudby vložit 
vysokou uměleckou a estetickou hodnotu (např. J. S. Bach, W. 
A. Mozart, Franz Liszt, Fryderyk Chopin). 

 Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké 
umělecké a estetické cíle. 

 
    Zpracoval: Bedlivý Václav 

  Čerpáno: Wikipedie 
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Martinův filmový příspěvek 

Se začátkem školního roku se opět shledáváme s filmovým klubem, který 
v Sokolově v kině Alfa začíná od 9. září v 19:00 a pokračuje každé pondělí zas 
až do příštích prázdnin. První dnešní recenze na film Stud režiséra Steve 
McQueena nám ukáže prázdnotu dnešní produktivní části společnosti, která 
vyúsťuje až ve společenskou a osobní frustraci a deformované závislosti na 
sexu. Druhý film Rozchod Nadera a Simin se odehrává v Iránu a jde o rodinné 
drama, které by se však mohlo odehrát třeba i u nás v ČR. Následuje Italská 
nostalgická road movie komedie Tady to musí být režiséra Paola Sorrentina, 
kde se setkáme s padesátiletou rockovou hvězdou ve výslužbě Cheyennem, 
jenž vyznává styl gothik a snaží se najít nacistického trýznitele z polského 
koncentračního tábora, který ponížil jeho otce. A poslední dnešní film, a to 
velmi nestravitelný nejlepší film roku 2011,  bude snímek Musíme si promluvit 
o Kevinovi, jenž nám ukáže nepovedený vztah syna a matky, který vyústí až 
v trestný čin. A jako vždy následuje filmový kvíz… :-D 
Výsledky kvízu na jiné straně měsíčníku 

Stud: 

Film režiséra Steve McQeena vypráví o deformaci, sexuální závislosti a 
společenské i osobní frustraci, která vyúsťuje v mrazivou jednoduchost až 
prázdnotu současné produktivní generace, která není schopna lásky, citu a 
padá do patologické závislosti na sexu. Nejedná se však o porno film, neboť 
sexuální scény mají poukázat na mechaničnost sexuálních aktivit, které 
nahrazují hlubší, citové lidské vztahy. 
http://www.youtube.com/ watch?v=llE9xg3DTCM 
 
Rozchod Nadera a Simin: 

Děj filmu se odehrává v Íránu a vypráví drama dvou rodin, které by se mohlo 
odehrát kdekoliv jinde na světě. Nader a Simin se rozvádějí a Simin chce 
odejít s dcerou ze země, Nader argumentuje tím, že nemůže opustit svého 
nemocného otce. Manželé se dohodnou , že Simin najme ženu, která se bude 
o otce starat, což dopadne osudovou nehodou, která spustí lavinu křivd, 
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osočování, polopravd, viny a trestu. Film od svého vzniku posbíral 44 cen a 16 
nominací. 
http://www.youtube.com/ watch?v=NYzH1bzGrMc 

Tady to musí být: 

Italský režisér Paolo Sorrentino natočil podivuhodnou a nostalgickou komedii, 
ve které sledujeme pozdní dozrávání rockové hvězdy Cheyenna, který i v 
padesáti žije ve stylu gothic. Potácí se mezi nudou a depresí a přežívá díky 
autorským honorářům. Se svým otcem 30 let až do jeho smrti nekm vězniteli, 
který mu způsobil příkoří v koncentračním táboře v Polsku. Herecké výkony, 
suchý humor a absurdní realita jsou největším kladem této road movie. Vše je 
prokládáno písní This Must Be the Place od skupiny Talking Heads... 
http://www.youtube.com/ watch?v=yCwWVT-XiMw 
 
Musíme si promluvit o Kevinovi: 

Dnešním posledním příspěvkem bude film, který není optimistický, ale je 
působivý a těžko stravitelný, a přitom jde o jeden z nejlepších filmů roku 
2011. Skotská režisérka jej natočila o nepovedeném vztahu matky a syna, 
jenž spáchá blíže neurčený trestný čin. Síla filmu je především v jeho těžké, 
depresivní atmosféře, a vychází z brilantních hereckých výkonů všech 
zúčastněných. 
http://www.youtube.com/ watch?v=S1OIc5Z5ZFU 

 

1. Co jela hledat výprava na tichomořský ostrov ve filmu King Kong (1976)?  
     A) zlato 
     B) ropu 
     C) diamanty 

2. Z které země pochází telenovela Esmeralda? 
A) Mexiko 
B) Argentina 
C) Kolumbie 
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3. Který herec je spojován s dabingem Františka Filipovského? 
A) Alain Delon 
B) Louis de Funes 
C) Christopher Lambert 

4. Co se stalo s komisařem Corradem na konci 4. série italského seriálu 
Chobotnice? 

A) zabila ho sicilská mafie 
B) byl převelen do jiného kraje 
C) odešel do důchodu 

5. Jak se jmenuje pes, přítel kocoura Garfielda? 
A) Odie 
B) Ougy 
C) Oudy 

6. Kdo pomáhá řešit kriminální případy pomocí matematické analýzy v seriálu 
Vražedná čísla? 

A) agent FBI 
B) profesor matematiky 
C) student matematiky 

7. V jakém roce se odehrává děj filmu Já, robot (2004)? 
A) 2035 
B) 3035 
C) 2004 

8. Čím zabíjí své oběti vrah ve filmu Vřískot (1996)? 
A) žiletkou 
B) nožem 
C) mečem 

9. V jaké zemi vznikl dokumentární cyklus Hitlerovi muži? 
A) v Anglii 
B) v Německu 
C) ve Francii 

10. Jak se jmenuje tvůrce seriálů Futurama a Simsonovi? 
A) David Cran 
B) Matt Groening 
C) Joseph Barbera 
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V KAŽDÉ VĚTĚ NAJDI JEDNO SVĚTOVÉ MĚSTO 

  1. V masně dneska neměli maso. 

  2. Takže nevaříme a nepereme a už ani neuklízíme. 

  3. Chybí už jenom podpis a razítko. 

  4. Stádo slonů rozdupalo sousedovi klobouk. 

  5. Byl jsem proveden verandou a salónkem. 

  6. Neber nikoho cizího k sobě do auta. 

  7. Moje doktorka má tvar nafouklého míče. 

  8. Cyklista zahne a policajt to nepochopí. 

  9. Profesor objevil dlouhou stonožku v paneláku. 

10. Moje sestra sbalila chlapa z Ameriky. 

11. Dva erotomani laškovali s pokojskou. 

12. Opilec měl hlavu v koši celou noc. 

13. Včera v poledne jsem hodil lívance na pánev. 

14. Odsouzenec potkal kata a trefil ho prknem. 

15. U pyramidy dostihl Egypťan karavanu velbloudů. 

Řešení: 
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Mandaly lepené z textilu vyrobili Martin a Pavel 

 
Obrázek namalovala Štěpánka 
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Na zadaná slova:  
MANDALA, ZÁŘE, KRUH, ZEMĚ, RŮŽE, ATLANTIDA 
VLASY, OBRAZ, UPŘÍMNOST, SKLÍČKO, ZÁMEK, VODA 
vymyslel Tomáš „z fleku“ básně: 
 
Byla jednou jedna mandala, 
jejíž záře opisovala kruh se zemí. 
Byla to aura růže rostoucí v Atlantidě. 
 
Dlouhé vlasy u mužů,  
veřejná, či skrytá feminismu podpora? 
Obraz mládí každopádně! 
Kam poděla se generace starší upřímnost. 
Za sklíčko monoklu prusklého důstojníka as. 
To je Kafkův zámek. Z nebe prší voda. 
 

 
      Kromě krásných dek a tapisérií, polštářků apod. se v šicí dílně vyrábí například:  
      rukavice pro kuchařinky, brož, sovička, kabelka, sponkovníček, kočička, čelenka do  
      vlasů a zapichovátka z plsti. Viz obrázek. 
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Procházka na Tři kříže.  
 

 
 

 
A zde máme důkaz, že  jsme tam došli….. 
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A když se podíváte támhle, uvidíte: 

 

 
….. Karlovy Vary 
 

Výsledky filmového testu: 1b,2a,3b,4a,5a,6b,7a,8b,9b,10b 
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Ženy v akci…… 
 

..…  Sdělují novinky ze šicí dílny: 
 
V šicí dílně se intenzivně připravujeme na Hornickou pouť, která se bude 
konat dne 14.9.2013 po celém Sokolově. A také na Dožínky ve Skalné u Chebu 
dne 21.9.2013. Plakáty k oběma těmto akcím jsou vyvěšeny na nástěnce 
v STD, a jste všichni srdečně zváni.  

V příštím měsíčníku se můžete těšit na postřehy a fotografie z obou těchto 
akcí. 

Jak jste si jistě všimli, od září dopoledne vyrábíme drobnosti, které pak 
uplatníme v šicí dílně. Moc Vám za Vaši usilovnou práci děkujeme. Těšíme se, 
až budou ve spolupráci s Vámi vznikat soupravy výrobků, o které, jak 
doufáme, budou mít naši potenciální zákazníci zájem . 
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 Set, šperky a taška 

 
 Áááá kočičí zástup 
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Pozor! 
 
 
 
 
 
 
Změna ve vaření: 
Vařit budeme jednou týdně, a budeme se učit vařit  
zdravě a zajímavě . Budeme vařit a ochutnávat jídla,  
která si můžete dát jen v dobrých restauracích.   
Cena bude 50,- Kč. 
 
Návrhy jídel: 
Domácí plněné lasagne 
Plněné žampiony, brambory, nebo domácí hranolky 
Zapečené brambory plněné  
Zelné placičky s kuřecím masem 
 
Těšíme se, že se s vámi budeme učit novým věcem 
a že budeme jíst a vařit zdravěji a lépe,  
než jsme doposud vařili. 
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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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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 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Dagmar Zomerská  775562055 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 

 
               Zpracovali: Diana Kostková, Vašek Bedlivý, Martin Liška, Martin Sedláček,  
                                     Jan Mišinger, Veronika Kurincová, DiS. 
                

Korektura: Marcela Dieneltová 
  

Tisk a pomoc při práci na PC: Milan Kubík, DiS. 


