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P o z v á n k a 
 

na každoroční oslavu otevření STD v Karlových Varech. 
 
Zároveň tuto oslavu pojímáme jako předvánoční posezení 
s ostatními a zveme vás všechny na bramborový salát a 
řízek! 
 

 
 
Těšíme se na každoroční ochutnávku cukroví. Minulý rok 
každý přinesl trochu svého cukroví, a měli jsme se báječně. 
Letos bychom to mohli udělat také tak…  Mňam!!!  
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Úvodní slovo na stránkách Měsíčního zpravodaje má 
vedoucí dílny Veronika.  
 
Zde je pár informačních zpráv, abyste měli přehled, co plánujeme… 
  

 Oslava STD 
Jak jistě víte, 13. 12. 2013 proběhne oslava u nás v sociálně 
terapeutické dílně.  Rádi bychom navodili vánoční náladu a pohodu. 
Doufáme, že se nám to skrze dobré jídlo a hudbu také povede. Pokud 
se zapojíte a přinesete třeba vzoreček cukroví nebo hudební nástroj, 
bude to fajn. 
 

 Příprava na oslavu 
Každá oslava se musí připravit. I ta naše. Budeme moc rádi, když den 
před oslavou přijdete a přiložíte ruku k dílu. Bude potřeba obalit 
řízky, uvařit bramborový salát, trochu to v STD vyzdobit, atd. 
 

 Trhy - budeme v oslabení 
Jak už jsme vás informovali, celý prosinec budeme prodávat naše 
výrobky na Vánočních trzích před hotelem Thermal v Karlových 
Varech. U stánku se budeme střídat, proto v sociálně terapeutické 
dílně nebudeme úplně kompletní. Program STD a pracovní terapie 
v šicí dílně však bude probíhat tak, jak má. 
 

 Vaření 
Společně jsme se domluvili, že vaření v programu nadále zůstane. 
Vařit se budou polévky. Každý za polévku zaplatí 15 Kč. A kdo chce i 
jíst ( ) musí se na vaření polévky podílet. 
 

Veronika Kurincová, DiS. 
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Každý čtvrtek chodíme na vycházky. Chodíme ven, pokud mají zájem více než 2 klienti  
a pokud je vhodné počasí. Zatím nám počasí přálo a procházky se uskutečnily.  
 

V listopadu jsme se vydali: 
 
Navštívili jsme nádherné karlovarské lesy, a to směrem opět na Tři kříže, kde jsme již 
jednou byli. Nyní jsme se ovšem vydali dále, na Ottovu výšinu. Zde je pamětní sloup 
na počest prvního řeckého krále Otty I., syna bavorského krále Ludvíka I., který zde 
byl častým hostem  a rád se procházel karlovarskými lesy. Král Otto byl ve zdejších 
lázních vítaným hostem především pro svou vlídnost, štědrost a příjemné chování. 
Sloup byl slavnostně odhalen za přítomnosti krále 8. září 1852.  Byl několikrát 
opraven, zničen vandaly, znovu opraven. Poslední obnova proběhla v roce 2008. 
Opravu provedla společnost Lázeňské lesy za finančního přispění města Karlovy Vary 
a Karlovarského kraje. Do nitra vrcholové hvězdice byl uložen tubus, obsahující 
dokumenty od karlovarského historika Stanislava Burachoviče, připomínající historii 
památky a její obnovu, a také od karlovarského kronikáře Květoslava Kroči, který 
přibližuje současnost lázeňského města.  
 

            
Ottova výšina                        Vyhlídka Karla IV. 
 
Další procházka byla na Karlovu vyhlídku. Příroda v okolí Karlových Varů je 
přenádherná. Krásné lesy, krásné vyhlídky na město, které působí nesmírně 
romanticky. Vyhlídka Karla IV. je nejstarší z vyhlídkových míst, jež se nacházejí 
v okolí Karlových Varů. Vyhlídka byla postavena v roce 1877 a je přesnou 
napodobeninou rozhledny v severoněmeckém Schleswigu.  
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Poslední vycházka se uskutečnila do centra města, přímo k Vřídlu. Šli jsme 
přes hřbitov u Ondřejské kaple, kde jsme si prohlédli hrob syna Wolfganga 
Amadea Mozarta. Jmenoval se Franz Xaver Wolfgang Mozart. Protože zemřel 
během své návštěvy v Karlových Varech, je zde také pochován. U Vřídla jsme 
si prohlédli Sluneční hodiny, vyvedené v bronzu a zasazené do chodníku. 
 

       
Vyrážíme!         U Ondřejské kaple je            Sluneční hodiny u Vřídla 

      hrob syna W. A. Mozarta 
 

Další čtvrtek jsme na vycházku nešli, zato jsme měli zajímavou, i když trochu 
pesimistickou přednášku o Globálních problémech, kterou nám v rámci 
Projektového odpoledne přednesla Veronika. Verča se snažila všemožná fakta 
o hrůzách, které člověk na naší matičce Zemi vyvádí, vždy ukončit 
optimisticky, poněvadž jak sama řekla, je věčný optimista, a věří (a my s ní),  
že se člověk brzy vzpamatuje a začne se chovat ekologičtěji a rozumněji, než 
tomu doposud je.  
 

 
Diana K. 
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DANA MEDŘICKÁ 

 
 

Život a dílo 
 

Již od své první návštěvy divadla v šesti letech toužila stát se herečkou. Když jí přísný tatínek 
nedovolil jít na konzervatoř hned v patnácti, odmaturovala nejprve na gymnáziu. Studium na 
konzervatoři ale nedokončila a už na jaře 1940 nastoupila do svého prvního angažmá v Brně, 
kam ji jako „novou naději českého divadla“ doporučil režisér Jaroslav Kvapil. Další kroky vedly 
herečku do Plzně a ještě před koncem války do Prahy. 
 

První velký úspěch jí přinesla role Slávky Hlubinové ve Šrámkově Měsíci nad řekou, kterou 
hrála na jevištích v Plzni i Praze, ale v níž zazářila především ve stejnojmenném filmu Václava 
Kršky z roku 1953. Na scéně Městských divadel pražských v letech 1954–1959 a Národního 
divadla 1959–1983 vytvořila desítky různorodých ženských postav světového repertoáru. Její 
interpretace se vyznačovaly neokázalostí, prostou i jedinečnou schopností vystihnout komické 
i tragikomické charaktery. K jejím životním rolím kromě Šrámkovy Slávky patřila Blanche 
v Tramvaji do stanice Touha T. Williamse, titulní role v Brechtově Matce Kuráži, ale především 
Erži Orbánová v Kočičí hře maďarského autora Istvána Örkényho. Zásluhou mistrovského 
výkonu Dany Medřické se Kočičí hra stala divácky nejúspěšnější hrou v historii Národního 
divadla a dosáhla 403 repríz. Dávala vždy divadlu přednost před filmem, přesto vytvořila na 
pět desítek filmových rolí. 
 

Málokdo z filmových režisérů jí však nabídl roli, jaká by odpovídala herečce jejího formátu. A 
tak její Slávka Hlubinová zůstala pro diváky po desetiletí vrcholem jejího filmového umění. 
Také na televizní obrazovce se objevila v několika seriálech, jako Taková normální rodinka, 
F. L. Věk nebo Nemocnice na kraji města. Nezapomenutelným zůstal herecký koncert dvojice 
Dana Medřická – Karel Höger v televizním komorním dramatu Romeo a Julie na konci 
listopadu. 
 

V roce 1979 zemřel po delší nemoci její celoživotní partner, vynikající  Václav Vydra  mladší, 
s nímž žila od roku 1945 a vychovávala syna Václava Vydru nejmladšího, dnes dalšího 
pokračovatele herecké dynastie Vydrů. 
 

Všechny své role brala vážně a zodpovědně, a to jak na jevišti, tak v osobním životě, 
zapomínala jen sama na sebe. Jejímu „babímu létu“, vztahu se Španělem Artemiem, který 
v padesátých letech žil v Praze a patřil tehdy k jejím obdivovatelům, nebylo už dopřáno 
mnoho času. Jejich manželství trvalo jen něco přes rok. 

Milan Kubík, DiS. 

 nar. 11.7.1920  

Praha, Československo  

 zem. 21.1.1983  

Praha, Československo  

Dana Medřická byla hospitalizována se srdečním infarktem, na jehož 
následky zemřela v pátek 21. ledna 1983 
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    Dnes se mi něco stalo. Najednou jsem cítila, že se  
    rovnám v páteři a jakoby tou srovnanou páteří začalo  
    proudit něco jako sebevědomí, víra v sebe. Možná za  
    to mohla moje fenka, která mne tak táhla, že jsem  
    musela táhnout vodítko proti ní. Děkuji Bohu za ten  
    možná chvilkový pocit, za ten dar. Někdy děkuji i za to,  
    že se mi podaří správně rozběhnout pračku, nebo že  
    se můžu dívat, jak dovádějí kačenky a lysky na rybníku.  
 
    Snad jsou to maličkosti, ale co je vlastně maličkost?  
    Jsme velcí, nebo malí? 
 
    Přeji všem tvorům dobro, vždyť každý tu má své místo,  

       od každého se můžeme něčemu naučit. 
 

    P. S.: Velmi se mi líbil příspěvek Josefa S. o bráně  
    k hodnotnému životu. Kéž je každý jednou nalezne. 

 
   Hana M. 
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VODOPÁDY 

KRÁSNÝ POHLED NA 

VODOPÁD VZBUZUJE 

DOJEM RAJSKÉ ZEMĚ. 

PROTO MAJÍ LIDÉ RÁDI 

POHLED NA TENTO 

ÚKAZ V PŘÍRODĚ. 

MÁME VE VODOPÁDECH ZALÍBENÍ, A PROTO JE 

MALÍŘI RÁDI MALUJÍ. VZBUZUJÍ POCIT SVĚŽESTI. 

KDYŽ SLEDUJETE VODOPÁD V ŽIVÉ PřÍRODĚ, MÁTE 

NEOPAKOVATELNÝ DOJEM, NA KTERÝ 

NEZAPOMENETE. NENÍ TO JEN H₂O.  JE TO JEDEN 

ZE ZÁKLADU ŽIVOTA,  JENŽ  JE OBSAŽEN KOLEM 

NÁS. VODA JE OBSAŽENA V OBLACÍCH, KTERÉ 

JSOU TAKÉ VELICE KRÁSNÉ. VODA JE 

V POTOCÍCH, KTERÉ UKLIDŇUJÍ SVÝM BUBLÁNÍM. 

VODU TÉŽ PIJEME PRO OSVĚŽENÍ A CHUTNÁ NÁM. 

VODOPÁDY JSOU PROSTĚ PRO RADOST NÁM, KTEŘÍ 

JE POZORUJEME. 

JOSEF SRPEK 
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CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? 
Hra pro dva: soutěžící + moderátor. K dispozici jsou 3 nápovědy (dole). 

1.000  –  Pokud si německý turista objedná „Schnitzel“, dostane: 
A)  biftek C)  červené víno 
B)  řízek D)  bramborák 

2.000  –  Ve kterém městě se konaly letní olympijské hry v roce 2012: 
A)  v Pekingu C)  v Sydney 
B)  v Londýně D)  v Aténách 

3.000  –  Jakým vynálezem se proslavil Francouz Denis Papin: 
A)  tlakový hrnec C)  ústřední topení 
B)  čočkový dalekohled D)  bleskosvod 

5.000  –  Kdo je vyobrazen na bankovce v hodnotě 200 Kč: 
A)  František Palacký C)  Jan Ámos Komenský 
B)  Božena Němcová D)  T. G. Masaryk 

10.000 záchytný bod  –  Pokud při hře v šachy uděláte „malou rošádu“, 
znamená to tah současně: 
A) králem a střelcem C)  králem a dámou 
B) králem a jezdcem D)  králem a věží 

20.000  –  Jaký je chemický vzorec kysličníku uhelnatého: 
A)  CO C)  CO3 
B)  CO2 D)  C2O4 

40.000  –  MPZ vozidel s písmenem P používá stát: 
A)  Polsko C)  Portugalsko 
B)  Panama D)  Paraquay 

80.000  –  Po smrti císaře Josefa II. v roce 1790 vládl v Čechách až do roku 
1792 císař: 
A)  Matyáš C)  Leopold II. 
B)  František I. D)  Ferdinand III. 

160.000  –  Jak se jmenovala manželka Sokratova? 
A)  Xantipa C)  Antigona 
B)  Diana D)  Helena 
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320.000 záchytný bod  –  Co je to klevera? 
A)  pomluva C)  půlená švestka s cukrem 
B)  zbraň Eskymáků D)  uzávěr potrubí 

640.000  –  Kdo je autorem obrazu „Snídaně v trávě“: 
A)  Edouard Manet C)  Paul Gauguin 
B)  Auguste Renoir D)  Rembrandt van Rijn 

1.250.000  –  Georges Jean Pompidou byl francouzský: 
A)  herec C)  fotbalista 
B)  státník D)  spisovatel 

2.500.000  –  Které americké město se nachází na břehu Michiganského 
jezera? 
A)  Philadelphia C)  Kansas City 
B)  Atlanta D)  Chicago 

5.000.000  –  Na MS ve fotbale v roce 1982 ve Španělsku na sebe narazili v 
semifinále: 
A)  Itálie a Polsko C)  Německo a Brazílie 
B)  Itálie a Brazílie D)  Španělsko a Anglie 

10.000.000  –  Jak zní český název rostliny s latinským názvem „nymphaea 
candida“: 
A)  jahodník obecný C)  kosatec žlutý 
B)  bledule jarní D)  leknín bělostný 

Nápověda č. 1 = pomoc 1 člověka. 
Nápověda č. 2 = pomoc několika lidí. 
Nápověda č. 3 = 50 na 50 (určí moderátor). 

Autorem této hry je Honza M. 

Řešení: 
1B, 2B, 3A, 4C, 5D, 6A, 7C, 8C, 9A,  
10C, 11A, 12B, 13D, 14A, 15D 
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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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Nové FOKUSÁCKÉ týmy v Sokolově a Chebu: 
 
 
Sociální rehabilitace Cheb 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02 
 
Blanka Horníková           778 407 856  
Martina Eisenhammerová, DiS.   778 407 857 
Markéta Benešová, DiS.    778 407 858 
Marek Lučín      778 407 859 
 
 

Sociální rehabilitace Sokolov 
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Bc. Michaela Loudová, DiS.       777 481 105 
Lada Balická      778 407 851 
Michaela Langhojerová, DiS.    778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.    778 407 853 
Dagmar Zomerská     775 562 055 
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Kde nás najdete: 
 
Naše Sociálně terapeutická dílna je na ulici Stará Kysibelská 602/45  
v Karlových Varech - penzion 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: 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 
 

              Zpracovala: Diana Kostková 
            Korektura: Marcela Dieneltová 
              Tisk a odborná IT výpomoc: Milan Kubík, DiS. 


