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Přírodní lanové centrum Linhart 

  

    

 

  

Tady máme ještě 
úsměv na rtech.  
Těšíme se.  
Někdo se trochu  
i bojí, ale zvědavost 
byla silnější.  
Někteří z nás v ten 
den překonali sami 
sebe. 

Přípravná fáze Á… akce! 
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Info obrazem ze šicí dílny: 
 
V šicí dílně se šily krásné zástěry, chňapky a nákupní tašky se zvířecí tematikou. 
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Jazykový koutek      

  
 
My parents live in Prague. 

 
Moji rodiče žijí v Praze. 

My mother´s name is Ann. Má matka se jmenuje Anna. 
My father´s name is John. Můj otec se jmenuje Jan. 
I have got two childern.  Mám dvě děti. 
How old are you? Kolik ti je let? 
I am twenty-six. 
How old is your son? 

Je mi 26. 
Kolik let je tvému synovi? 

He is five. 
What´s his name? 
He is Tom.(His name is Tom.) 
How old is your daughter? 
She is three. 
What´s her name? 
She is Alice. 
 
eleven 
twelve 
thirteen 
fourteen 
fifteen 
sixteen 
seventeen 
eighteen 
nineteen 
twenty 
twenty-one 
twenty-nine 
thirty 
forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
hundred 
 

Je mu 5. 
Jak se jmenuje? 
Jmenuje se Tom. 
Kolik let je tvé dceři? 
Jsou jí 3. 
Jak se jmenuje? 
Jmenuje se Alice. 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
29 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Trénovat výslovnost budeme 
společně v STD.  
 
Pokud je někdo nedočkavý,  
může si výslovnost najít a po-
slechnout 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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TEST: Jak znáte české filmy a seriály 
 
1) Kdo daboval Michala Dočolomanského ve filmu 
 "Tajemství hradu v Karpatech": 
 a) nadaboval se sám 
 b) Ladislav Frej 
 c) František Němec 
 d) Ladislav Županič 
 
2) Co mají společného tři TV seriály "Chalupáři", "Dobrá Voda" 
 a "Cirkus Humberto": 
 a) režiséra - František Filip 
 b) hudbu - Karel Svoboda 
 c) místo natáčení 
 d) počet dílů 
 
3) Doplňte společné chybějící slovo pro tyto tři filmy: 
 "… sobota" (1960), "… dynastie" (1962), "… punčocha" (1987) 
 a) Bílá 
 b) Černá 
 c) Volná 
 d) Dlouhá 
 
4) Který název filmu není správný: 
 a) Tři nevinní 
 b) Tři na koni, jeden na oslu 
 c) Žena pro tři muže 
 d) Tři přání  
 
5) Která postava nepatří do TV seriálu "Malý pitaval 
 z velkého města": 
 a) ppor. Kamil Hamřík 
 b) por. Libor Krejcárek 
 c) por. Miroslav Stejskal 
 d) npor. Rudolf Pekař 
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6) Kdo je režisérem TV seriálu "Černí baroni": 
 a) Juraj Herz 
 b) Hynek Bočan 
 c) Viktor Polesný 
 d) Zdenek Sirový 
 
7) Ve kterém filmu ztvárnila Jana Brejchová postavu 
 jménem Bianca: 
 a) Slečna Golem 
 b) Probuzení 
 c) Vlčí jáma 
 d) Baron Prášil 
 
8) Režisérem filmu "Jízda" je: 
 a) Jan Hřebejk 
 b) Jan Svěrák 
 c) Ondřej Trojan 
 d) Petr Zelenka 
 
9) Který zpěvák si zahrál menší roli ve filmech "Nebeští jezdci" 
 a "Blázni, vodníci a podvodníci": 
 a) Václav Neckář 
 b) Karel Černoch 
 c) Karel Hála 
 d) Josef Zíma 
 
10) Která kombinace postava - herec v seriálu "Nemocnice na kraji  
 města" není správně: 
 a) dr. Králová - Dana Medřická 
 b) dr. Peterka - Oldřich Kaiser 
 c) Čepelák - Jan Faltýnek 
 d) Kabíček - Václav Sloup 
 
Řešení: 
1d, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7d, 8b, 9c, 10a        

 

        Autor křížovky: Honza M. 
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 O krásném sokolníkovi  

Chtěla bych být sokolem,  
vyletět k nebi a na chvíli se spojit s boží láskou tam nahoře 

a kousek modrého z nebe přinést v zobáčku Tobě. 
Spočinout ve Tvých dlaních po dlouhém namáhavém letu 

měla bych Tvou plnou důvěru. Vypustil bys mne do vzduchu 
a věřil tomu, že se vrátím. 

A já se vrátím. 
Ne kvůli návnadě a pachu krve. 

Kvůli tvým krásným očím 
a teplu Tvých dlaní. 

Kvůli Tvé nezištné lásce a posvátné bázni k přírodě 
tou jsi mne uhranul na první pohled, 

pane svobody volnosti a hvězdného nebe. 

Lucka 

 

 
 
 

Romantické počasí 
 
Zbožňuji romantické počasí  
Kdy ocelově stříbřitě šedé mraky 
Tak jako dnes 
Zápas slunce halí 
A člověkem kultivovaná příroda 
Se změní v divých duchů ples 
Vítr se do mne opírá  
A na spodní ret mi spadne sprška vody 
Začalo pršet 
 
Tomáš 
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Astronomická obzervatoria 
 
Kdo chce pozorovat hvězdy,  
neměl by nosit brýle na dálku. 
Hle, souhvězdí Panna  
Virgo zvaná! 
Malý velký Medvěd Urs Minor maior nám teď  
z nebeské dálky kynou. 
Nevzal jsem si svetr. 
To je na pytel. 
V Originále It´s a bumpy ride.  
 
Tomáš 

Letí netopýr a narazí do stromu.  
Spadne na zem, otřepe se a letí dál.  
Narazí do stožáru, zase se zvedne a letí.  
Narazí do komína a zase spadne.  
Oklepe se, a říká: „Sakra já se s tím walkmanem jednou zabiju!“ 

Vtípek poslala mailem Lucka 
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                   Svoji kariéru zahájila v 15 letech, kdy nahrála svou první píseň   
                                 Já před tebou klečím. Zpívala s kapelami Flamingo (od roku 1967, do 
                                 roku 1969), poté přešla ke skupině Majestic, který v roce 1971, po  
                                 převzetí Ivem Pavlíkem, změnil název na Orchestr Ivo Pavlíka (1969-
1984), a poté začala spolupracovat se skupinou Speciál, který založil její kytarista z bývalé 
skupiny, Adonis Civopulos. Do roku 1988 aktivně vystupovala, avšak potom se stáhla do 
ústraní a teprve po spojení s manažerem Václavem Fischerem nastal očekávaný comeback. 
V posledních letech spolupracuje s méně známými skupinami jako: Nota Bene, Pirillo, 
Petarda, Royal Beat a dalšími. V roce 2010 se vydává na koncertní turné s názvem "Nado-
raz 2010" a doprovází ji skupina jejího syna Adam Pavlík Band. 

Za svou kariéru získala mnohá ocenění, jako například Zlatý štít z roku 1973 jako nejpro-
dávanější zpěvačka. Roku 1976 se umístila na bronzové příčce na Bratislavské lyře  
a to s písní "LÚČENIE", zpívanou slovensky a vydanou společností Opus. 
 

Během své kariéry vydala celkem 13 desek, z nichž první z nich, Andromeda, vyšlo již  
v roce 1972 ve vydavatelství Panton. Ostatní LP už vycházela v produkci Supraphon. Asi 
největší úspěch mělo album Meteor lásky ', které vyšlo v roce 1982 a kde měla i jeden z 
největších hitů Meteor lásky, ale hlavně Bílá Jawa 250. 

Kromě toho je interpretkou celé řady hitů: např. Bílá Jawa 250, Ty jsi můj song (s touto 
písničkou soutěžila na festivalu Děčínská kotva 1981), Valentino, Raketou na Mars, A já tě 
závidím, To máme mládež, Andromeda, Fernando, Být sluncem na tvých víčkách nebo 
Kouzlo bílejch čar. Největší hit, Jednoho dne se vrátíš, nazpívala už v roce 1976 na hudbu 
z filmového westernu Tenkrát na Západě, kterou složil Ennio Morricone. 
 

Jejím prvním manželem se v roce 1971 stal kapelník jejího doprovodného orchestru Ivo 
Pavlík, se kterým má jediného syna Adama. V roce 1981 se manželství rozpadlo a Věra 
Špinarová si po krátké známosti v roce 1984 si vzala bubeníka a zpěváka skupiny Maxi-
mum Petra Hanniga Vítězslava Vávru. 

Vyučila se chemičkou, ale tou se nikdy nestala. Zajímavostí je též, že se nikdy neučila 
zpívat, přesto se ale umisťuje na žebříčku nejoblíbenějších zpěvaček. 

Disponuje nezaměnitelným altem, proto se jí občas přezdívá česká Janis Joplin či Tina 
Turner.      

       Zpracoval: Milan Kubík, DiS. 

Věra Špinarová 
(* 22. prosince 1951, Pohořelice) je česká zpěvačka. 



~ 10 ~ 
 

 

      



~ 11 ~ 
 

 

                                                      



~ 12 ~ 
 

 



~ 13 ~ 
 

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 posí-
lejte 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 
 
Mgr. Nikola Skalická     775 562 065 
Lada Balická      778 407 851 
Michaela Langhojerová, DiS.   778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.    778 407 853 
Dagmar Zomerská     775 562 055 
 
 

 



~ 15 ~ 
 

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  608 961 361 

 

Dílna: 

Veronika Kurincová, DiS. 777 365 237 

Milan Kubík, DiS.  775 562 054 

Diana Kostková  775 562 064 

Štěpánka Šimková  775 562 060 
 

 

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

Zuzana Habrichová, DiS. 775 582 276 

Bc. Michaela Pirasová 775 562 056 

Bc. Michaela Štollová 775 562 061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775 562 059 

 
 
Zpracovala:   Diana Kostková 

Podíleli se:     Milan Kubík a naši klienti. Bez nich by to nešlo. 

Korektura:   Marcela Dieneltová             


