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První, novoroční projev vedoucí STD 
 

Přátelé, tak jsme vstoupili do nového roku. Všem Vám přeji, ať je 
tento rok jednoduše ještě o něco lepší, než ten předchozí.  Protože 
nejsem příliš dobrý spisovatel, vypůjčila jsem si citát od velmi 
chytrého člověka. Je to spíše takové nastavení zrcadla pro lidstvo,  
a já věřím, že si z něj po přečtení vezmete něco málo k zamyšlení. 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
Během měsíce prosince jsme absolvovali prodejní Vánoční trhy tady 
v Karlových Varech u Thermalu. Naše výrobky se lidem líbily, něco 
jsme i prodali, takže všechno dobře dopadlo. Během tohoto měsíce 
byl program mírně přizpůsobený našemu oslabení v STD. Přesto to 
myslím nebylo znát a my jsme náš společný čas trávili plnohodnotně. 
 

V tomto měsíčníku také vyšel program na leden, kde se při 
dopoledních aktivitách vrátíme zpět k barvení látek a dalším 
technikám, které jsme během prosince odložili. 

Přeji Vám všem hezký první měsíc nového mladičkého roku 2014. 

Veronika Kurincová, DiS. – vedoucí STD 



~ 2 ~ 
 

Vánoční trhy před hotelem Thermal 
 
Výrobky, na kterých se podíleli naši klienti, se prodávaly po dobu od 6. 12. do 
22. 12. u hotelu Thermal na vánočních trzích.  
 
Prodávali se hlavně patchworkové chňapky, polštářky, deky, vánoční 
dekorační andílci, zvonečky, kočičky. Prodávali se ale také výrobky, které šili 
ručně i klienti ve volnočasových aktivitách. Byly to například vánoční ozdoby 
vyrobené z plsti, různé brože, přáníčka, korále a náušnice – vše naše ruční 
výroba.  
 
Pronájem stánku jsme dostali jako sponzorský dar od firmy Camotex s.r.o.. 
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Orel Skalní 

Jeho oči hledí do dálky. Může spatřit králíka na  
2 km i mnohem dál. Má 2 obrovské oční bulvy,  
jak jen mohou být. Oko orla má přibližně 1000 000 
čípků na čtvereční milimetr, zatímco lidské 
200 000. Orli mají ostré barevné vidění. Mají v oku 
výkonnou čočku, která dokáže zaostřit na 
předměty, které jsou velmi daleko a předčí lidské 
oko.  Orel skalní je pánem horské oblohy na celé 
severní polokouli. Byl však huben a žije nyní jen 
5 000 párů. Má zlatě lesklou hlavu a zátylek. Je 
dlouhý 1 m a rozpětí křídel asi 2 m. Oko orla je 
jedním z mnoha důkazů moudrosti našeho 
Stvořitele.       

                S díky Josef Srpek 
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Předvánoční posezení v STD se povedlo 
Nejen, že jsme si dali výborný salát a báječný řízek, na jejichž výrobě jsme 
se podíleli společnými silami, ale měli jsme i kulturní program! Na kytaru a 
na foukací harmoniku nám přišli zahrát muzikanti, kteří pak hráli i písničky 
na přání. Měli jsme vytisknuté zpěvníky a hrálo se a zpívalo podle nich, tak 
nám to pěkně všem šlo. Do ruky dostali někteří doprovodné nástroje, takže 
konečný výsledek stál za to. O přestávce nám přečetla Štěpánka pohádku, 
která se k vánoční náladě báječně hodila. Pak jsme si pustili lodičky ze 
skořápek od ořechů, v nichž hořela svíčka. Nikomu z nás nevadilo, že to 
bylo v umělohmotné vaničce – všichni jsme se dohadovali, co že to 
znamená, když lodička pluje tam, a ne sem, a význam toho všeho nám 
vysvětlila Štěpánka. K té pěkné náladě jsme ještě přikusovali vánoční 
cukroví, které někteří z nás přinesli ochutnat, a také to, které zde kolegyně 
Martina upekla.  
Přípravná fáze: 

 

 

Obalování řízků 

Pečení cukroví            
a vaření brambor        
a zeleniny 
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Dne 23. 1. 2014 proběhne v STD přednáška „Cesta čaje“.   
 
Z názvu nic moc nevyplývá, proto, abyste věděli, na co se těšit, chtěla bych 
Vám tímto přednášku přiblížit: 
 

 V první části si představíme druhy čajů, historii čaje a další základní 
věci, které se tohoto tématu týkají. 

 Ve druhé části přednášky si pustíme dokument, který se jmenuje 
„Cesta čaje“. V tomto dokumentu se vlastně shrne to, o čem jsme 
mluvili v první části. 

 Ve třetí části přednášky bych se vám pokusila předvést Japonský 
čajový obřad. 

 Čtvrtá část přednášky bude obsahovat ochutnávku různých druhů 
čajů, a také si společně připravíme speciální indický čaj s mlékem. 

Budu se na Vás těšit! Veronika  
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JAN HARTL 
 
Narodil se v Praze. Jako dítě navštěvoval dramatický 
kroužek lidové školy umění, vedený herečkou 
Jiřinou Stránskou, hrál divadlo v gymnáziu Jana 
Nerudy na Malé Straně. V roce 1975 absolvoval 
pražskou DAMU a byl angažován Realistickým 
divadlem Zdeňka Nejedlého. Vytvořil na jeho scéně 

několik velkých postav mladých hrdinů: Švandu ve Strakonickém dudákovi, 
Raskolnikova ve Zločinu a trestu, Kristiána v Cyranovi z Bergeraku. Jako 
recitátor působil ve Viole a v Lyře Pragensis. Z jeho rozhlasových postav vynikl 
kníže Myškin v Idiotovi. V televizi hrál v několika inscenacích, diváci si ho však 
zapamatovali hlavně ze seriálů Muž na radnici a Plechová kavalérie. Tento 
skromný, až téměř nesmělý herec vzpomíná, že před kamerou poprvé 
statoval v roce 1974 v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje! 
a ještě téhož roku vytvořil svou první skutečně filmovou roli značně 
střeleného instalatéra v Herzově filmu Holky z porcelánu. Velkou rolí byl 
Pepík Perlík, jeden z dvojice mladých venkovských dělníků v tragikomedii 
Jaromíra Borka Lvi salónů. Partnerem mu v ní byl jeho kamarád Josef Dvořák. 
Zcela odlišná byla postava studenta historie Petra, který tráví prázdniny jako 
průvodce na hradu Krabonoši, v dětském filmu Josefa Pinkavy Kopretiny pro 
zámeckou paní. Za ironicky pojatou postavu lesníka Vilji Déziho ve filmu 
Oldřicha Lipského Tajemství hradu v Karpatech získal na Národní přehlídce 
filmů pro děti v Ostrově nad Ohří 1982 cenu Stráže míru - čestné uznání pro 
nejsympatičtějšího dospělého herce. 

 

Zdroj: Filmové profily 2 (vydáno 1990) 

Zpracoval: Honza Mišinger 
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JAK ZNÁTE ČESKÉ FILMOVÉ POHÁDKY - TEST 
 
1) Jak se jmenoval král, kterého v pohádce "Tři veteráni" hrál Július Satínský: 
    a) Já první 
    b) Chytrý 
    c) Pikola 
 
2)  Ve které pohádce se vyskytuje král Dobromysl: 
     a) Šíleně smutná princezna (Bohuš Záhorský) 
     b) Princezna se zlatou hvězdou (František Smolík) 
     c) Pyšná princezna (Vladimír Ráž) 
 
3)  Kterou pohádku nenatočil Václav Vorlíček: 
     a) Jak se budí princezny 
     b) Princ a večernice 
     c) S čerty nejsou žerty 
 
4)  Televizní parodie na pohádku "Princezna se zlatou hvězdou" se jmenuje: 
     a) Nezbedná pohádka 
     b) Láďo, ty jsi princezna 
     c) Koloběžka první 
 
5)  Kde bylo natočeno podmořské království v pohádce "Malá mořská víla": 
    a) v Adršpašských skalách 
    b) v Prachovských skalách 
    c) v barrandovském ateliéru 
 
6)  Ve které pohádce vystupují postavy se jmény Dišperanda, Omnimor,  
     Karborund, Solfernus: 
    a) Hrátky s čertem 
    b) S čerty nejsou žerty 
    c) O zapomnětlivém černokněžníkovi 
 
7)  Na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena "Rozum a štěstí" byla natočena  
     pohádka: 
    a) Kouzelný měšec 
    b) Nesmrtelná teta 
    c) Jak si zasloužit princeznu 
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8)  Která pohádka se natáčela na zámku Hrubá Skála: 
     a) Honza málem králem 
     b) Princ Bajaja 
     c) Čarovné dědictví 
 
9)  Ve které pohádce zazněla věta: "Vidím i když spím" 
     a) Jak se budí princezny 
     b) Tři oříšky pro Popelku 
     c) Šíleně smutná princezna 
 
10)  Kdo nadaboval Pavla Trávníčka v pohádce "Tři oříšky pro Popelku": 
       a) Petr Svojtka 
       b) Michal Pavlata 
       c) nikdo, byl to jeho hlas 
 
11)  Jak se jmenovala pohádková balada o lásce, věrnosti a zradě, kde si ovčák 
       Jura získá lásku lesní žínky Lesanky, ale kvůli generálově dceři ji ztratí: 
       a) Zlaté kapradí (1963) 
       b) Pohádka svatojánské noci (1981) 
       c) Pohádka o putování (1982) 
 
12)  Ve které pohádce zazněla písnička "Já s písničkou jdu jako ptáček…": 
      a) Dařbuján a Pandrhola 
      b) Obušku, z pytle ven! 
      c) Strakonický dudák 

 
 
 
Řešení: 
1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9c, 10a, 11a, 12b 
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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 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 
 

 

Terénní tým:   

Nám. 17. listopadu, 710/12, Karlovy Vary – Rybáře 
 
    

Zuzana Habrichová, DiS. 775582276 
 

Mgr. Nikola Skalická  775562065  

Bc. Michaela Pirasová  775562056 

Bc. Michaela Štollová  775562061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775562059 
 
   Zpracovala: Diana Kostková  
   Podílela se: Veronika Kurincová, DiS. 

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


