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Vedoucí úvodní slovo  

Spolupráce s Lázeňskými lesy a Přírodním lanovým centrem Sv. Linhart 
(Karlovy Vary – Doubí) 

Ráda bych Vás informovala o tom, že jsme navázali spolupráci s „Linhartem“. 

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart se nachází v těsné blízkosti městské části 
Karlových Varů, v lázeňských lesích.  
V současné době centrum nabízí: dětský okruh (přístupný i dospělým), vysoký 
okruh (23 překážek ve výšce 8 – 13m) pro osoby od 12 let, nízké a top-rope 
překážky. Je zde také možnost parkování a občerstvení. Dále se zde můžete 
projít po vyznačených trasách. Po cestě jsou tabule s informacemi o zvěři, 
rostlinách a vůbec o všech zajímavostech v okolí. Vysokou zvěř můžete vidět i 
zde. Totiž, pokud budete mít štěstí, uvidíte je v oborách, nad kterými místy 
vedou krásné dřevěné mosty pro pěší turisty. Linhart je velice oblíbeným a 
zajímavým turistickým cílem. Jsme rádi, že v naší dílně můžeme pracovat 
spolu s klienty na výrobcích, které se na „Linhartu“ budou prodávat jako 
suvenýry. 

Této poptávce se tedy přizpůsobí výrobní program v šicí dílně i ve 
volnočasové části STD. Budeme vyrábět dané výrobky, o které má náš 
odběratel zájem. 

Touto cestou vás chci pozvat na akci, která se koná 2. května. Jedná se o 
zahájení provozu Lanového centra s novými „prolézačkami“. Každý si může 
zvolit trasu, na kterou se cítí. Lidé na překážkových dráhách jsou jištěni lany a 
vedeni pod dohledem zkušených instruktorů. Slézt a ukončit prolézání dráhy 
můžete kdykoliv. Nabídka pro vás je zdarma. Kdo bude mít zájem, přihlašte 
se u nás v STD předem. 

 Veronika  
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Pozvánka na výlet 

Dne: 26.4.2014  
tedy v sobotu se uskuteční výšlap s koňmi na rozhlednu  Krudum u  Horního 
Slavkova. 

U rozhledny si uděláme táborák, kde bude možné si opéct buřty. (Výlet se 
uskuteční za každého počasí!) 

Co s sebou?  

 Pohodlnou obuv- cesta vede po lesní stezce. 
 Buřty na opékání.  
 Svačinu, pití (samozřejmě nealko ). 
 Fotoaparáty. 
 Je možné si s sebou vzít i psa, za kterého si ale budete ručit sami. 

Kdy? 

 Sraz na výlet bude u STD KV v 10:00, odkud budeme vyjíždět 
služebním autem.  

 Cesta hrazena Fokusem. 
  

Prosím, je nutné, abyste se závazně nahlásili  

terapeutům v STD nejpozději do 23.4.2014. 

 

Budeme se na vás těšit: Veronika a Štěpánka 
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I n f o  z  d í l n y   o b r a z e m : 
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Naše krásné výrobky budeme prodávat na 

J a r n í ch  t r z í ch, 

které se budou konat na třídě TGM (u hlavní pošty) 

od 12. 4. 2014 do 1. 5. 2014.  

Naše výrobky budeme prodávat pouze  

týden, a to od  

12. 4. 2014 do 18. 4. 2014. 

Přijďte se podívat  

 

  

 

 

 



~ 5 ~ 

 

 

Výlet na farmu.           

Farma Kozodoj je místo,  
kam jsme vyrazili 
v březnu, sotva se 
objevilo slunce.  
Je to místo překrásných 
zvířat.                    

Byli jsme tam tři klienti  
a náš terapeut. Užili 
jsme si cestu i farmu 
samotnou.  
Po cestě jsme udělali 
spoustu  
fotek a na farmě taky.  
Na fotce jsem já Pepa, 
Pavel a Honza. 

Na území pastvin jsou koně. Ti nás sem také 
přilákali. Není jich tu moc, ale nám se kontakt 
s nimi líbil. Byl to můj první zážitek s koněm bez 
uzdy. Nejdřív si nás očichali, pak se nechali 
pohladit. Na tento zážitek nezapomenu. 
V budoucnu bych velmi rád jezdil loukami a 
cestami naší země na tomto ušlechtilém zvířeti.  
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Matěj. Ten nás provedl 
velkou částí farmy. Zavedl 
nás na pastvinu, kde byli 
dva koně, kteří se k nám 
přiblížili na dotek. Na 
obrázku vidíme, že Matěj 
to s koňmi dobře umí. To je 
dobře, protože takových 
snímků si vážíme. Proto 
jsme sem přišli.   

Kůň. Krásné zvíře. 
Nemohli jsme se svézt, 
ale jejich přítomnost se 
nám líbila. Věřím, že koně 
v budoucnu rozhodně 
nevyhynou. Určitě nám 
budou sloužit pro práci  
i pro radost z rychlé jízdy.   

Koně v minulosti sloužili v Karlových Varech i 
jinde k různým účelům. K tahání vozů a jízdě po 
krajině. Měl různé využití. Byl všestranným 
dopravním prostředkem. Kéž toto zvíře bude 
sloužit nadále.              Autor: Pepa 
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Vědomostní kvíz na téma Velikonoce  
 
Zakroužkuj správnou odpověď: 
1) A - Přejeme vám Veselé Velikonoce 
   B - Přejeme vám veselé Velikonoce 
   C - Přejeme vám Veselé velikonoce 
 

2) Velikonoce jsou oslavou 
  A - narození Ježíše Krista 
  B - ukřižování Ježíše Krista 
  C - zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
 

3) Ježíš Kristus byl ukřižován: 
  A - o Velkém pátku 
  B - o Bílé sobotě 
  C - o Velikonoční neděli 
 

Doplň: 
4) Velikonoční svátky připadají na…… následující po prvním jarním úplňku 
    A - sobotu 
    B - neděli 
    C - pondělí 
 

5) Velikonoční symboly jsou: 
  A - beránek, kříž, vajíčko, kočičky, zajíc 
  B - beránek, kříž, vajíčko, zajíc 
  C - beránek, kříž, vajíčko, kočičky 
 

6) Dívky a ženy mají být na Velikonoce vyšlehány: 
  A - aby se jim muži beztrestně pomstili 
  B - aby pochopily náklonnost mužů 
  C - aby zůstaly zdravé a plodné 
 

7) Víš, jak vznikl název Velikonoce? 
  Název je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal  
  z mrtvých. Žádný z historických pramenů však neudává přesné datum.  
  Způsob výpočtu data Velikonoc byl přijat v 6. Století a nazývá se Alexandrijský. 

Autorka: Nina 
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VELIKONOČNÍ INSPIRACE 
 

Láska - neláska, tvůj zadek navštíví pomlázka. 
 
Vyměním dvě vajíčka za velikonočního zajíčka. 
 

 

Hody, hody doprovody, dědek zdrhnul do hospody. 
 

 

Teta nám neposlala letos kraslice, 
její slepice skončila na paprice. 

 

 

Já mám malované vejce od mého strejce. 
Já mám velikonočního beránka od mého bratránka. 

Já mám po Velikonocích opici jak mojí sestřenici. 
 

Chlapče, pozor! Ještě jsi mladý na to, 
aby ses toulal po Velikonocích. 

 

Jdu vyšlehat žloutek, řekl bílek a oddělil se. 
 

Babička vyfoukla kraslice dědovi přímo před nosem. 

 

Nepoznáš-li vejce velikonoční, dojdi si zítra na oční. 

 

Velikonoční rýmovačky vymyslel Honza. 
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Pět orbitací planety Gé vůkol její vlastní hvězdy zovající se Sol 

jaro léto 
podzim zima 

jaro léto 
podzim zima 

jaro léto  
podzim zima 

jaro léto  
podzim zima 

jaro léto 

Autor: Tomáš K. 
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Vrána v provazech vězněná 
 

Žena v plném mládí květu,  
maska veselí a oční linky,  
co skrývá krutému světu?  
Důtky řežou masa klínky.  
   
Havran Vráně bráníc v letu  
strhává šperk z hebké šíje,  
váže uzly: „Past si upletu!“  
připraven již k lovu prý je.  
   
Krvavě černé myšlenky Vrány.  
Havran pohlcen nitra samotou,  
nezmění své zvrácené plány,  
neb uchvácen těla je nahotou.  
   
Jen Havran použije síly moc,  
drápy do oběti zapustí chtivě.  
Vrána vykouzlí ze dne noc,  
neb temnota působí přívětivě.  
   
Jeden okamžik, jedno tělo,  
co snadno bičem se sváže.  
Vráně říci “Ne!„ se chtělo,     Autor: Martin L. 
Havranu odolat nedokáže!     
                                 

 

Křídlo havraní větrem duje,  
Vrána již svázána v pasti,  
zavlečena do temné sluje,  
oddává se krvavé slasti.  
 
V krvavou řež akt propadá,  
lano stiskem Vránin krk škrtí,  
pera jak okvětí, když opadá,  
pár omámen blízkou je smrtí.  
   
Vše sleduje Straka chtivým zrakem,  
neb ráda by Havrana odloudila.  
K dvojici blíží se váhavým krokem,  
však Vrána nerada by se dělila.  
 
Zaplatí krutě cizácká Straka,  
neb Vrána brzy jí všimla si.  
Zabita zobáky z oceli kráká,  
temnota duší opět smlsne si.  
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Jazykový koutek 

  
  
Mluvíš anglicky?      Do you speak English? 
Ahoj Hi,hello. 
Dobrý den (odpoledne, večer) Good morning (afternoon, morning). 
Jak se máš? How are you? 
Mám se dobře. Děkuji.  I am fine. Thanks. 
Jak se jmenuješ? What is your name? 
Jmenuji se…. My name is…. 
Těšilo mě Nice to meet you. 
Hezký den Have a nice day. 
Ahoj Bye. 
Nashledanou Good bye. 
Uvidíme se později See you later. 
  

 

Trénovat výslovnost budeme společně v STD. Pokud je někdo nedočkavý,  
může si výslovnost najít a poslechnout například na: 
http://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/goodbye 
nebo i jiných stránkách. 

 

Na další lekci angličtiny se těší Nina 
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Pečení žitných dalamánků  

Jak jsem již v minulých vydáních našeho měsíčníku několikrát psala – nejen že  
se zaměstnanci Fokusu snaží předat něco ze svých zkušeností a dovedností 
svým klientům, ale také naši klienti obohacují náš život svými postřehy, 
dovednostmi a nápady.  

Nejinak tomu bylo i v úterý, kdy si společně vaříme nějaká jednoduchá jídla. 
Matěj nám přinesl z domova kvásek na pečení žitného chlebového těsta a 
předvedl nám, jak se správně připravuje těsto a peče výborné žitné pečivo. 
Vyrobili jsme dalamánky, aby měl každý svůj upečený kousek. Matěj nás také 
naučil jak pečovat o kvásek a udržovat ho „naživu“. K upečeným výborným 
dalamánkům jsme si udělali jarní pomazánku (ze které ve finále vznikl spíš 
jarní salát) z celeru a mrkve. Pochutnali jsme si, děkujeme! 

     
Zadělávání těsta       Vykynuté těsto 
 

     
Tvarování pečiva – preclík          …. A tady je již upečená dobrota! Hotovo! 
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Zde se seznámila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem, s nimiž v roce 1968 
vytvořila popové trio Golden Kids. V témže roce se poprvé objevila ve filmu, hrála 
hlavní roli v pohádce Šíleně smutná princezna. Začátek 70. let byl poznamenán 
nuceným rozpadem Golden Kids. Tehdejší režim zakázal činnost Martě Kubišové 
a zbývající dva členové souboru se vydali na sólové dráhy. V té době se stala 
nejexportovanější českou zpěvačkou. Točila alba pro zahraniční společnosti 
(Japonsko, Západní Německo) a pravidelně vystupovala na světových festivalech 
a pódiích (Kanada, Brazílie, Kuba, Turecko). Největší úspěch měla  
s písní Malovaný džbánku, se kterou získala v roce 1977 Grand Prix v polských 
Sopotech. V tom samém roce se objevila v hlavní roli dalšího celovečerního filmu 
– komedii Jen ho nechte, ať se bojí. 
 

V roce 1977 se její podpis objevil na seznamu signatářů Anticharty, který 
zveřejnilo Rudé právo. Sama zpěvačka však tvrdí, že Antichartu nepodepsala.  
V 80. letech se více soustřeďovala na domácí publikum. Několik let 
spolupracovala s Orchestrem Gustava Broma a Jiřím Kornem, později měla vlastní 
program Velká neónová láska s doprovodnou skupinou Bacily. Moderovala 
televizní pořad Sejdeme se na výsluní.  
 

V roce 1982 převzala titul zasloužilá umělkyně. V roce 1983 se provdala za 
německého hudebníka Helmuta Sickela, který pro ni zkomponoval řadu písní 
včetně hitů Čas je proti nám a Sprint. Do roku 1985 se pravidelně objevovala na 
druhém nebo třetím místě v anketě Zlatý slavík. Poté obsazovala nižší příčky, 
stále však patřila mezi nejžádanější interprety.  
 

Po roce 1989 nastal v české populární hudbě útlum, který začátkem 90. let změnil 
příchod muzikálů. Byla s úspěchem obsazena do hlavní ženské role hned toho 
prvního – Bídníci. Vydala Broadway album plné známých muzikálových melodií, 
dvě vánoční alba a velmi úspěšný výběr Zlatá Helena s hitem Já půjdu dál. Dalším 
milníkem v její kariéře se stal rok 2000, kdy vydala album Vodopád, plné 
moderních převážně tanečních skladeb. Stala se nejprodávanější zpěvačkou roku, 

Helena Vondráčková  
(* 24. června 1947 Praha) je česká zpěvačka  
a herečka, sestra herce a zpěváka Jiřího Vondráčka 
a teta zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. 
Svou pěveckou dráhu zahájila vítězstvím v soutěži 
Hledáme nové talenty 1964. V roce 1965 se díky 
hitům Červená řeka a Pátá stala Zlatou slavicí  
a nastoupila do angažmá v divadle Rokoko. 



~ 14 ~ 
 

píseň Dlouhá noc byla zvolena hitem roku a od té doby se opět objevuje na 
prvních místech ankety Český slavík.  
 

Rok 2001 přinesl další úspěchy, ale také rozvod s Helmutem Sickelem.  
 

V roce 2002 jí Akademie české populární hudby zvolila Zpěvačkou roku.  
22. února 2003 se na Karlštejně provdala za Martina Michala.  
 

V roce 2005 vystupovala v prestižní Carnegie Hall v New Yorku. Ztvárňuje roli 
Grizabelly v české verzi muzikálu Cats (Kočky) a slaví 40 let své kariéry vydáním 
profilového 4-CD Zlatá kolekce a velkou televizní show Holka od Červený řeky.  
 

Rok 2006 jí přinesl velkou, podle mnohých životní roli: na bratislavské Nové scéně 
hrála, zpívala a tančila vynikajícím způsobem Dolly Leviovou ve známém muzikálu 
Hello Dolly!. V říjnu vydala po třech letech novinkové album Zastav se (...a 
poslouchej). Prvním singlem z něj je cover verze slavného hitu It's Raining Men  
s českým názvem Já vítám déšť. Některé novinky i starší hity představila  
8. listopadu na vyprodaném koncertu v pražské Lucerně. V roce 2006 získala  
v anketě Český slavík 3. místo.  
 

Rok 2007 byl ve znamení vzpomínání i nových projektů. V televizi Prima 
moderovala hudební pořad Hvězdy u Piana, v květnu bylo vydáno kompilační 
album duetů s Jiřím Kornem Těch pár dnů, v červnu oslavila své kulaté 
narozeniny velkým vzpomínkovým koncertem na Žofíně. Podzim přinesl bilanční 
2-CD Jsem jaká jsem, DVD Těch pár dnů a veleúspěšný koncert  
v pražské Lucerně. V samém závěru roku se objevila po boku Karla Gotta ve 
finálové silvestrovské show Mejdan roku z Václaváku a společně pak byli hosty  
i novoročního vydání hudebního pořadu Eso.  
 

Další rok 2008 vyšel retrospektivní výběr hitů tria Golden Kids 24 Golden Hits  
a pro její fanoušky pak kolekce raritních nahrávek Blázen, kdo se lásky zříká.  
V prosinci natočila v Lucerně DVD záznam koncertu, který vyšel v následujícím 
roce.  
 

Rok 2009 byl ve znamení koncertů a velkého muzikálového projetu Mona Lisa  
v pražském divadle Broadway, kde v alternaci s Hanou Zagorovou ztvárnila roli 
matky hlavní hrdinky. Na podzim vydala dlouho očekávané album nových písní, 
které dostalo název Zůstáváš tu se mnou.  
 

V druhé polovině roku 2011 Helena Vondráčková a její manžel a manažer Martin 
Michal prodali svoji uměleckou agenturu MM.  

Autor: Milan Kubík, DiS. 
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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  
   Podíleli se: Veronika Kurincová, DiS., Milan Kubík, DiS. 

             


