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IInformace ze šicí dílny: 
V šicí dílně se to dobrými nápady jen hemží. Momentálně se vyrábí 
netopýři na zavěšení. Ukázka je na fotkách. Šijí se chňapky 
s magnetem. 

V současné době se šijí i soukromé zakázky, výrobky na míru – dle 
přání zákazníka.  

Plánuje se šití podložek pod hrníčky. Textilní podložky budou i 
z batikované látky, kterou jsme batikovali ve volnočasovém prostoru 
a dodali do dílny. Hotové se pak ještě doplňují malbou barvami na 
textil. Textilní podšálky budou plněné kořením, nebo bylinkami, aby 
se po uložení hrnečku s horkým nápojem uvolňovala příjemná vůně.  
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Cesta čaje 

Ve čtvrtek 23. 1. proběhla avizovaná přednáška o čaji. Nejdřív nám Veronika 
pověděla o počátcích tradice pití čaje. Seznámila nás s různými druhy čajů a čajových 
směsí. Představila nám dokument o tom, jak se mnohdy náročně sbírají ty 
nejvybranější čajové lístky na kvalitní čaj. Poté předvedla, jak se čaje připravují, a 
seznámila nás s tradicemi a pořádáním čajových obřadů. Uvařila nám zelený a černý 
kvalitní čaj, pak Dátá Masalu – čaj ze směsi koření, který se pije s mlékem a cukrem, a 
Maté, které není z čajového keře, ale vyrábí se z rozdrcené Cesmíny a planého čaje,  
louhuje v Bombile a pije se stříbrným brčkem. Dále jsme chutnali rozdrcený čaj, úplně 
brčálově zelený, který se jmenuje Matcha. Tento čaj je velmi povzbudivý. Celá 
přednáška i s ochutnávkou se nám moc líbila, někteří pili takové „opravdové“ čaje 
poprvé. Bylo to super! 
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Kognitivní trénink 

Báječné sudoku! Naučil jsem se ho hned, ale trvalo mi půl roku, než jsem 
začal řešit těžší varianty. K této hře jsem se dostal díky FOKUSU. Je to dobrá 
hra s čísly, která bystří rozum a paměť. Paní Diana, naše terapeutka, nám 
dává testy a cvičení i jiných hlavolamů a hříček, které prohlubují naše 
schopnosti potřebné k životu i hře. Mně osobně to velmi pomohlo k větší 
spokojenosti a rozumnějšímu myšlení. Ve FOKUSU trénujeme kognitivní 
funkce, to znamená trénink mozkových funkcí (trénování poznávacích 
procesů, koncentrace pozornosti, paměti a myšlení). 

Moc se mi to líbí. Kéž to prospěje i jiným klientům FOKUSU! 

        Josef Srpek 

 

 

 

Poznámka: Lidský mozek váží nejvýš jeden a půl kilogramu. Je to asi nejsložitější 
známá hmota. Čím usilovněji jej vědci zkoumají, tím více otázek se vynořuje. Jedno 
však vědí jistě. Úroveň svých schopností si člověk může zlepšovat jako každý sval - 
trénováním, posilováním mozku.   
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Tip na procházku 

Klient Jirka nás seznámil s tím, že existuje naučná stezka, která vede ze Staré 
Role proti proudu Rolavy do Nové Role. Když se stezkou vydáte, uvidíte školní 
statek, kde jsou různá zvířata, např. kachny nebo poníci. Dále po cestě 
můžete objevíte malou vodní elektrárnu, farmu s koňmi a skotem, a naproti 
ekologickou farmu, kde můžete vidět i lamy. Po celé stezce jsou informační 
tabule, které seznamují se zajímavostmi a dějinami Karlovarska. Pokud se 
chcete podívat, můžete jet na konečnou stanici MHD č. 3. Projdete celou 
naučnou stezku, která je dlouhá cca 5 km a pak můžete v Nové Roli nastoupit 
na vlak, který vás odveze zpět do Karlových Varů. 

Autor: Jiří V. 
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Květa Fialová 

 

Životopis 

Květa Fialová je populární herečka, kterou můžete vidět v divadle ABC. Do 
Divadla ABC ji angažoval Jan Werich v roce 1958. To už měla za sebou 
angažmá v Českém Těšíně, studium na JAMU i působení v Opavě, Českých 
Budějovicích, Kolíně a slovenském Martině... Scéně ve Vodičkově ulici pak 
zůstala věrná v dobách její samostatnosti, i po připojení k MDP, až do roku 
1991. V převážně komediálním repertoáru obdivovalo publikum její šarm a 
jemný smysl pro ironii a parodickou nadsázku, které uplatňuje ve svých rolích 
i dnes. To prokázala nejen úspěšná inscenace Higginsovy černé komedie 
Harold a Maude, v níž se roku 1995 vrátila na zdejší jeviště, ale i více než sto 
repríz Kesselringových Jezinek bezinek... 
 
V Divadle ABC se objevuje mj. jako Marta Brewsterová ve hře Jezinky bezinky.  
 
Květa Fialová si zahrála také v mnoha českých filmech, jako např. S tebou mě 
baví svět (1982), Adéla ještě nevečeřela (1977), Léto s Kovbojem (1976) nebo 
Já nejsem já (1985), Báječná léta pod psa (1997), Babička (1971). Děti si ji 
mohou pamatovat mj. z pohádky Dařbuján a Pandrhola (1959) nebo ze 
seriálu Arabela se vrací (1990). 
 
V roce 2006 si zahrála v televizním seriálu Bazén (režie Jan Sládek, 2005) a ve 
filmu Účastníci zájezdu (režie Jiří Vejdělek, 2006).  
       
                                                                                         Zpracoval: Milan Kubík, DiS. 

Herečka 

narozena: 1. 9. 1929, Vel'ké Dravce, 
Československo   
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Autorem je Tomáš K. 



~ 7 ~ 

Já dnes super náladu mám! 
 

Já dnes super náladu mám! 
Kafe je na stolku již hotový, 
já se snad štěstím počůrám! 
Šťasten je každý, kdo to ví.  
 
Mám tuny nálady na skladu, 
zpívám Schelingerovu píseň! 
Pozitivní myšlení proti úkladu, 
mě opustila veškerá tíseň! 
 
Zpívám si hezky od předu, 
z hrdla melodie hlučně se line. 
Nekoukám se stále už dozadu, 
Strach do kuličky se zavine! 
 
Já dostal asi dnes náladovku, 
bezdůvodně štěstím oplývám!  
Ráno hlásili déšť a ledovku, 
v této básni již nic neskrývám! 
 
Život pro někoho nuda jest, 
mě však šálí všechny smysly! 
doktorům přeji všechnu čest, 
že nad mou duší dlouho kysli! 
 
Možná však je to jen pouhá mánie, 
co v depku, jak den v noc přejde! 
Duše ujíždí jak na rallye Skanie, 
peru do sebe nálady, co se vejde! 

Autorem je Martin L. 

 

Všichni se ve starostech utápí, 
Já však stáhnout se nenechám! 
Momentálně mě nic moc netrápí, 
Však kousek nálady přenechám! 
 
Milovanému člověku díl dám, 
mně dnes chybět jistě nebude. 
Je jen pro lidi, co často nevídám, 
berte rychle, brzy již nezbude! 
 
Nezbude, nebude, to nikdo neví, 
pro všechny zahalené temnotou! 
Však se zas pocit štěstí brzy zjeví, 
Netrpte zbytečně duševní samotou!  
 
Netrapte se zbytečnostmi ani detaily, 
postavte se své životní skutečnosti. 
A napište přátelům zprávy a emaily, 
život není o překonávání zbytečnosti! 
 
Pozvěte na pivo přátel pár, 
Popište problém svůj více. 
Člověk si pak nepřipadá stár, 
není jak tvrdý chléb v mlíce. 
 
Pokecat o životě, hlavu uvolnit, 
je nás na světě takových na tisíce. 
Chce to zapomenout a navázat nit! 
Pak je člověk šťasten volně dýchajíce. 
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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. 


