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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 

 



~ 2 ~ 
 

Jako každý rok, i letos jsme vyrazili na výlet do Prahy, kde byl pro klienty 
Fokusu připraven parník a vyhlídková projížďka po Vltavě. Sice jsme se letos 
dověděli o akci o něco později  než vloni, proto jsme pozvánku nestihli dát 
do Měsíčního zpravodaje, ale přesto se klienti přihlásili včas. Odjížděli jsme 
po poledni, bylo 11klientů a 2 řidiči: Diana a Veronika. Do Prahy jako řidič 
jsem jela poprvé. Vzala jsem si navigaci – takže jsem jela jako první. Po 
chvíli si moje odvážná posádka vozu všimla, že navigace jaksi začala 
stávkovat. Nevadí, říkal Honza se Zdeňkem, Zdeněk byl v Praze vloni, kdy 
dělal navigátora Milanovi, takže si něco pamatoval, a Honza se v Praze 
vyzná. Takže dobrá, jedeme. Hanka ze zadu přizvukovala, že to v Praze také 
zná a že zatím jedeme dobře. Najednou se navigace vzpamatovala a 
v tunelu začala hlásit odbočte vlevo…. Pomocí tlačítka off jsem jí dala 
přestávku. Říkala jsem si, že by to mohlo pomoct, a později jsem ji znovu  
zapnula. Ano, skutečně jsme se za chvíli ocitli u Vltavy. Hurá! Avšak to 
překvapení nás teprve čekalo. „Odbočte vpravo“, zahlásila ta proradná 
navigace, a já malomyslně odbočila vpravo, a pak to začalo…… Dostali jsme 
se do středu města, kde nás navigace honila pořád dokola. Zastavila jsem a 
dala znamení Verče, že teď teda ale fakt nevím…… Z Verčiny posádky, dřív, 
než Verča stačila říct A nebo B zavelel rodilý pražák Karel: „Jedeme! Já to tu 
znám!“. A tak se jelo. Prokličkovali jsme Prahou, ani nevím jak, a když mi 
zmizelo vodící auto, a navigátoři si jisti už tak moc nebyli, využila Bára svojí 
intuici a smysl pro orientaci, a jelo se podle jejího vedení – „Tady doprava, 
tady určitě doleva, pak doleva a zase doleva…….“… a… hurá! Byli jsme zas u 
vody. Zaparkovali jsme a natěšeně šli k parníku Cecílie. Po příchodu jsme 
zasedli ke stolu a očekávali jsme, co bude dál. Raut byl plný dobrot, a parník 
tiše vyčkával. Pak nějaký první opovážlivec přistoupil k rautu a začal si 
nabírat na talíř jídlo – v tu ránu všichni vyskočili ze svých židlí a běželi 
k rautu také. Jídla bylo dost pro všechny. V tom parník jemně opustil břeh. 
Místa k sezení na parníku byla vevnitř, i venku. Venku dokonce jedna 
paluba na přídi a druhá na střeše. Byl tam hudební doprovod a my mohli 
obdivovat krásy Prahy. Bylo to nádherné, a i počasí nám přálo. Zpáteční 
cesta proběhla v klidu. Občas zavládlo veselí, když jsme se navzájem 
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s Verčou předjížděli, (tedy veselo bylo jen v tom autě, které předjíždělo),  
ale už jsme nebloudili a užívali si pohody, která v autě zavládla. Byl to 
krásný zážitek. Děkujeme. 
                                                 Diana 

 

 

Tady na parkovišti při první zastávce klienty vyděsilo, že něco kape z auta. 
Někteří klienti nevěřili, že je to jen voda z klimatizace. Karel učinil zkoušku, 

kterou jsem nezaznamenala, ale s jistotou pak byla podezřelá kapalina 
opravdu označena za vodu. 

 

 
Takovou krásu jsme z parníku viděli. 
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V měsíci září nás krátce navštívil pan Jan Jaroš, výkonný 
ředitel Občanského sdružení KOLUMBUS z Ústí nad Labem. 

Přišel nám povědět o činnosti občanského sdružení, co je jeho cílem,  
a předal nám impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, že bychom 
mohli také založit nějakou svépomocnou skupinu, nebo občanskou 
iniciativu apod., popř. se stali členy o.s. KOLUMBUS.  

Obecně je cílem různých sdružení spojit se, protože v jednotě je síla, a jít 
za svým cílem. Za jakýmkoli cílem. Ovšem cílem KOLUMBUSU je zapojit se 
do boje za práva a lepší péči pro lidi s duševním onemocněním. Nebát se 
komunikovat a vyjádřit své potřeby. 

Zde je něco více o sdružení. 

Mimochodem, jméno Kolumbus v názvu znamená, že se snaží objevit nový 
svět psychiatrie, jak nám řekl pan Jaroš. 

 

Občanské sdružení KOLUMBUS 
 

 
 

Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské 
sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické 
péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných 
v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o 
dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele. 
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Sdružení  KOLUMBUS usiluje o: 

 Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách. 
 Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné. 
 Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví. 
 Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně 

lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy 
zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům. 

 Zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním. 
 Přijetí vládního programu péče o duševní zdraví 
 Prosazování plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením. 
 Transformace péče o duševní zdraví v České republice. 
 Převzetí příkladů dobré praxe ze zahraničí, ale i předání našich 

zkušeností do zahraničí. 

Pokud se chcete něco více dovědět o sdružení, internetová adresa je:  

http://www.os-kolumbus.org/onas/ 
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Další měsíc, další Martinův filmový příspěvek 

Podzim už je v plném proudu a babí léto nás, kromě venkovních aktivit, 
směruje i do kin. Začneme belgickou komedií G. Enthovena o třech 
handicapovaných mladících vydávajících se na dobrodružnou cestu za 
sexem, při níž se vyrovnávají s nelehkou životní situaci. Následuje 
komedie S. Robelin o pěti starých přátelích, kteří dostanou bláznivý 
nápad žít společně mimo domov důchodců. Třetí recenze nás přivede 
k epochální podívané od tvůrců trilogie Matrix, kde hrají známí herci 
jako H. Berry, T. Hanks a H. Weaving, a smyslem tohoto filmu je, že život 
nepatří nám, protože je všechno propojeno (minulost, přítomnost, 
budoucnost).  Posledním filmem, který si tento měsíc uvedeme, je Anna 
Karenina podle románu L. N. Tostého, zpracovaného do filmové podoby 
anglickým režisérem J. Wrightem. A jako vždy po recenzích následuje 
filmový kvíz. 

Hasta la vista! : 
 

Belgická, 109 minut dlouhá, komedie režiséra Geoffreye Enthovena korektně, 
bez sentimentu a vkusně vypráví o třech handicapovaných mladících ( jeden 
je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý ), kteří mají rádi víno a ženy a 
pod záminkou ochutnávky vína ve Španělsku se vydávají na dobrodružnou 
cestu za sexem. Tento vtipný film je však hlavně o přátelství a humoru, jako 
jediném prostředku, jak se vyrovnat s nelehkou životní situací. Film vznikl na 
motivy skutečného příběhu Asty Philpota a jeho přátel. 
http://www.youtube.com/ watch?v=EbNbg1cDfZg 
 
Co kdybychom žili společně?  : 
 

Německo-francouzská komedie režisérky Stéphane Robelin se skvělými 
hereckými výkony herců, jako je Fonda, Pierre Richard, Geraldine Chaplin, 
Guy Bedos a Rich, vtipnými dialogy vypráví o pěti starých přátelích, kteří 
hledají alternativu pro strávení zbytku života bez domova důchodců. Jejich 
děti už dávno vyrostly a profesní kariéry mají rovněž za sebou. Žít sami není 
pro ně už tak jednoduché, stáří se hlásí a s ním i zdravotní potíže, a tak 
dostanou bláznivý, ale dobrý nápad žít společně. Ke společnosti se přidává i 
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student Dirk a skupina důchodců se stává jeho studijním materiálem pro 
diplomovou práci. Mezi přáteli vybuchují zapomenuté vášně, spory, ale i cit. 
Tento film je jedním z nejvíce navštěvovaných filmů v Evropě. 
http://www.youtube.com/ watch?v=NQJlnw-NXus 
 
Atlas mraků: 
 

Epochální podívaná, od tvůrců trilogie Matrix a filmu Lola běží o život, kde si 
šest herců (Hally Berry, Tom Hanks a Hugo Weaving a další..) zahraje hned 
minimálně šest roli a kde se ocitneme v epochách od 19. století přes 
současnost až po před a poapokalyptickou budoucnost. To vše od historie, 
kde se setkáme s notářem, jenž je tráven svým druhem kvůli zlatu na mořské 
kocábce, přes nedávnou minulost , v níž pomáhá mladý zapisovatel stvořit 
skladateli titulní skladbu Atlas mraků, dále pak vejdeme do přítomnosti, kde 
se jedná hlavně o detektivku, až po budoucnost v níž se zaběhlý krutý řád 
snaží narušit unie partyzánů a vše končí postapokalyptickým výjevem, ve 
kterém musí obyvatelé údolí bojovat s lidojedy, to vše se nese v duchu 
neustálého opakování a reinkarnace. Základní myšlenkou je, že náš život 
nepatří nám, ale patří všem, neboť vše je propojeno a svět se řídí zavedeným 
řádem, který kdyby chtěl někdo porušit, tak nedopadne dobře, aneb silní jí 
maso a slabí jsou masem. 
http://www.youtube.com/ watch?v=AAaNPo_t_LA 
 
Anna Karenina: 
 

Anglický režisér Joe Wright, autor filmů Pokání a Pýcha a předsudek, natočil 
podle románu Lva Nikolajeviče Tolstého film v britsko-francouzské 
koprodukci s názvem  Anna Karenina. Hlavní hrdinku si zahrála Keira 
Knightley. Tento film je opravdovým  zážitkem, neboť režisér je velkým 
vypravěčem, a záměrně se vše odehrává na hlavní scéně, jako by Anna byla 
na divadelním jevišti. Je rok 1874, Rusko, Petrohrad, vyšší společnost. Krásná 
a vitální Anna má vše, o čem sní: bohatého muže, syna a vysoké společenské 
postavení. Vše se začíná komplikovat , když se v Moskvě seznámí s 
důstojníkem jezdectva Vronským. Ohromující výprava, skvělá kamera a 
vynikající herci, to vše vás pohltí a odreagujete se, co si více přát, než zajít si 
na to do kina. 
http://www.youtube.com/ watch?v=-iuO6yU-OBk 
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Kvíz připravil Martin k ověření filmových zanlostí 

1) Který herec obdržel v roce 2003 Křišťálový glóbus v Karlových 
Varech?   
 

a) Robert de Niro 
b) Jack Nicholson 
c) Morgan Freeman 

 
2) Za který film získal v roce 2001 Russell Crowe Oscara? 

 
a) Čistá duše 
b) Gladiátor 
c) Dobrý ročník 

 
3) Který režisér je podepsaný pod nezapomenutelnými tituly Brutální 

Nikita, Pátý element a Leon? 
 

a) Jean Pierre Jeunet 
b) Robert Zemeckis 
c) Luc Besson 

 
4) Který herec natočil filmy Statečné srdce, Umučení Krista a 

Apokalypto? 
 

a) Michael Douglas 
b) Clint Eastwood 
c) Mel Gibson 

 
5) Jmenujte režiséra, jehož snímek Králova řeč (2010) získal cenu 

Akademie Oscar za nejlepší film? 
 

a) Tom Hooper 
b) David O´Russell 
c) Scott Rudin 
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6) Který z následujících českých herců nehrál ve filmu xXx s Vinem 
Dieselem? 

 
a) Marek Vašut 
b) Petr Jákl 
c) Karel Roden 

 
7) Jak se jmenuje vůdce samurajských povstalců z filmu Poslední 

Samuraj (2003)? 
 

a) Omura 
b) Hasegava 
c) Katsumoto 

 
8) Jak se jmenuje město, kde žije rodina Simpsonových? 

 
a) Summervill 
b) Springfield 
c) Sunnydail 

 
9) Kdo ztvárnil plukovníka O´Neila ve filmu Hvězdná brána (1994) 

 
a) Richard Dean Anderson 
b) Kurt Russel 
c) James Spader 

 
10) Ze které země pochází Natália Portman? 

 
a) Izrael 
b) Pakistán 
c) Albánie 

 
 
 

Řešení: 1c, 2b, 3c, 4c, 5a, 6c, 7c, 8b, 9b, 10a. 
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NENÍ VŠEM DNŮM KONEC 
 

Barevný podzim rozhání 
Chmury z letního zklamání 

A duše došla k poznání: 
Nestačí lásky vyznání 

 
Teď už není červenec 

Bouřky nejdou přes kopec 
Věřím v jednu dobrou věc 
Že není všem dnům konec 

 
Mělo by se něco stát 

Ten stav není napořád 
Netřeba se na nic ptát 
Musíme si pomáhat. 

 
Honza M. 
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Já a schizofrenie, život s kočkou 
 

Je září roku 2013. Jmenuji se Michaela Klasová, narozená 
v Karlových Varech. Je mi 36 let. Před třemi roky mi byla 
zjištěna schizofrenie. 
 

Tato nemoc se u mě objevila po smrti mé babičky. Bylo to 
nesnesitelné a náročné se s touto nemocí vypořádat. 
Projevovala se halucinacemi, depresemi a úzkostí.  
Nejčastěji jsem měla vize a neskutečné vidiny.  
 

Až jednou mě napadlo, si pořídit malé koťátko. Zní to 
neuvěřitelně, ale toto malé stvoření mi přineslo chuť do 
života. Najednou jsem neměla deprese ani halucinace. Zkrátka 
má kočička mi moc pomohla od psychických obtíží. 
 

Co se týče mě, tak bych všem nemocným lidem doporučila 
nějaké zvířátko. Není pravda, že kočky schizofrenii způsobují.  
 

Já a má kočička spíme spolu v posteli, mazlíme se spolu, a mě 
je dobře. Jsem v klidu a bez sebemenších problémů. 
 

To je vše, co jsem vám chtěla povědět.  
 

S láskou a úctou Vaše Míša 
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Akce, zajímavosti 

Výrobky našich klientů se prodávají na různých akcích a trzích. V měsíci 
září se konala Hornická pouť a Dožínky ve Skalné. Fokusácké výrobky se 
všem líbily, a prodejní akce byla úspěšná.  

 

Máme také nový přírůstek. Je to Quiltovací stroj, který je určen na 
ozdobné prošívání. 
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Ukázka výrobků z naší šicí dílny 

          
Polštářky 

 
Dětská deka a polštářek 
 
A malá připomínka odcházejícího léta: 
 

         
„Opalované květy“, které společně vyrábíme Obrázek namaloval Pepa  
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PROGRAM ČINNOSTÍ 
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Od října se FOKUS rozrostl o další terénní týmy 
v Chebu a v Sokolově - viz. plakát Není síť jako síť 

 
 
Stávající klienti z těchto oblastí  
se nadále konta v případě potřeby  
kontaktují na své původní terénní pracovnice 
 (case manažerky). Do konce roku bude 
 pokračovat seznamování s novými pracovníky,  
a ti jim budou pak plně k dispozici pohodlněji, 
 v blízkosti jejich bydliště.  
 
Kontakty na naše nové spolupracovníky: 
 
Sociální rehabilitace Cheb 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02 
 
Blanka Horníková      vedoucí služby   778 407 856  
Martina Eisenhammerová, DiS.  778 407 857 
Markéta Benešová    778 407 858 
Marek Lučín     778 407 859 
 
 
Sociální rehabilitace Sokolov 
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Bc. Michaela Loudová, DiS.   vedoucí služby 777 481 105 
Lada Balická     778 407 851 
Michaela Langhojerová   778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.   778 407 853 
Dagmar Zomerská    775 562 055 
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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 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 

 
 
 
             Zpracovala: Diana Kostková 

            Podíleli se: Veronika Kurincová, DiS., Martin Liška, Jan Mišinger 
            Korektura: Marcela Dieneltová 
            Tisk a odborná IT výpomoc: Milan Kubík, DiS. 


