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Pár celkem důležitých informací   

Od září očekávejte změny! 

Aby vás to u nás bavilo, stále přemýšlíme o vylepšení, změnách a tak…  

Takže přijímáme návrhy od vás, a my a jeden rovnou předkládáme: Zase se začne 
vařit!!! Na starost si to bere Štěpánka. Další informace ohledně organizace a prove-
dení se dozvíte včas. Tak se těšte  

 

Občerstvení v dílně 

Jen pro informaci, abyste věděli, jak se věci vlastně mají… 

Na kávu, čaj, cukr a mléko, které si u nás můžete dávat je vyčleněno 500,- Kč měsíč-
ně. Pokud se zásoby vyčerpají dříve, další zásoby se doplní až začátkem dalšího měsí-
ce.  

 

Poděkování  

Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci na Měsíčníku, za vaše příspěvky a 
návrhy. Bez vás, vaší pomoci a zájmu by to prostě nešlo, nebo by to minimálně neby-
lo ono. Děkuji. Já tímto číslem Měsíčníku s jeho kompletací končím. Nebojte se nic, 
vydávání Měsíčníku to neohrozí, práci na něm převezmou moje kolegyně. Nadále se 
budeme setkávat v terénním týmu. 

              Diana Kostková 

Správné výsledky Kvízu všeobecné znalosti:  
1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b 10b, 11c, 12a 
 
Řešení testu: Přiřaďte herce ke správné trojici postav: 

1H, 2D, 3F, 4L, 5C, 6I, 7G, 8K, 9A, 10B, 11J, 12E 
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V červenci jsme se Štěpánkou jely na stáž do Fokusu v Nymburce. První den 
jsme si prošly všechny služby, co tam poskytují. Druhý den jsme pro zaměst-
nance centra sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny učily ručně 
šitý patchwork. 

 

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE NYMBURK 
 

 
  

K čemu slouží centrum sociální rehabilitace: 
 

Centrum sociální rehabilitace v Nymburce (dále jen CSR) je prostorem pro setkávání 
lidí s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů.  
Činnost CSR je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, 
na obnovu a zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na smyslupl-
nou náplň volného času. Sdružení poskytuje svým uživatelům také podporu v jejich 
přirozeném prostředí.  
Služby CSR jsou poskytovány dlouhodobě a  bezplatně. Účast na všech aktivitách je 
dobrovolná. 
 

V tomto centru se klienti věnují hlavně ručním pracim. Pracují s mnoha materiály - 
FIMO hmotou, pedikem a také keramickou hlínou. Vyrábějí šperky z korálků nebo 
háčkují. 
 

Toto centrum bych přirovnala k našemu Karlovarskému STD. 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NYMBURK 
 

 

Klienti zde pracují na třech různých pracovištích. V řemeslné dílně se zabývají řemesl-
nou činností. Pletou košíky, vyrábí kartonáž a drobné dárkové předměty. V potravi-
nářské výrobně denně pečou koláče, palačinky, připravují obložené housky a bagety a 
další pochoutky. Ty jsou určené především pro studenty Střední zdravotnické školy v 
Nymburce, kde ve vestibulu provozují kavárnu „Podschody“. Zde se klienti učí komu-
nikovat se zákazníky a osvojují si všechny dovednosti, které za pultem obchůdku 
potřebují. 
 

V STD Nymburk jsou klienti zaměstnáni tak jako naši klienti v naší šicí dílně. Všichni 
klienti, kteří v STD Nymburk pracují, umí veškeré činnosti, které se zde odehrávají. 
Mohou se rozhodnout, co chtějí ten den dělat. Pletou košíky, vyrábí krabičky, nebo 
připravují svačiny a moučníky pro zdravotnickou školu v Nymburce. 
 

 
 
 

Strejda Burger     
       

Dalším místem v Nymburce je proslulý Strejda Burger.  Nekuřácká restaurace, kde se 
vaří tortilly, hamburgery a podává se výborná domácí limonáda (že je výborná, jsem 
si zkusila na vlastní kůži ). 
 

Je to restaurace, která zaměstnává na chráněných místech číšníky a kuchaře. 

 

V Nymburce je samozřejmě také terénní tým. 

     Veronika Kurincová 
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Štěpánka K. popsala červencový výlet 

Dnešní výlet po stopách „Sovy Rozárky“ se nám vydařil! 

Bylo pěkné počasí, a tak jsme vychutnávali, co kde bylo k vidění. 

Žluticko a jeho malebné okolí je historicky velice zajímavé. Navíc leží v krásné 
přírodě, takže to všechno dohromady poskytuje nádhernou podívanou i zá-
žitky. 

Kopcovitý terén prozrazuje husitskou minulost a starobylý ráz města s dnes již 
upravenými domy upoutal naši pozorno 

Žlutické náměstí – krásný morový sloup, kde jsme si dovolili zvěčnit naši ma-
ličkost fotkou. Také pěkný park s tryskající (zpívající) kašnou. Dostali jsme se 
až k turistické cestě Sovy Rozárky a stále jsme sbírali korálky nejkrásnějších 
vzpomínek . Věřme, že jich nasbíráme postupně ještě více. A tak s chutí do 
toho, ať je příští dílo našich výletů brzy hotovo! 

Za všechny spokojené turisty k příštím cílům našich cest! Mějte se letně a 
držíme pěst! 

Hádej! 

Tak hádej, sovo Rozárko, 

Kdo je moudrý a ví, že posbírat  

Tvé korálky, jsou vlastně tvé hádanky! 

Na znamení tvého souhlasu, nám za odměnu krásně  

Houkej do vlasů! Hů, hů, hů na cestách mnoho šťastných dnů!!! 
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Štěpánka K. 

 Výlet na Zelenou horu  a Bismarckovu věž 
Srdečně Vás zveme na sobotní výlet na Zelenou horu a 
Bismarckovu věž v Chebu. 
 
Kdy ? – 30. 08. 2014, v 09.00 hodin 
Kde ? – sraz na chebském nádraží 
Společnost Vám bude dělat Blanka Horníková (778 407 856) a Marek Lučin 
(778 407 859). 

Program : 
1. Sraz na chebském nádraží. 
2. Společný výstup na Zelenou horu 
3. Podrobný průzkum Bismarckovi věže a jejího okolí 
4. Možnost rozdělání ohně a opékání vuřtů 
5. Možnost prohlídky nejbližšího lesa (rostou už houby?) 
6. Společný návrat na chebské náměstí, kde si můžeme dát italskou 

zmrzlinu 
 
 
Pro sokolovské: 
Vlakem ze Sokolova v 07.57 hodin  
(příjezd do Chebu v 08.29 hodin) 
 
Pro karlovarské: 
Vlakem z Karlových Varů v 07.31 hodin  
(příjezd do Chebu v 08.29 hodin)  
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Vlastimil Brodský 

Vlastimil Brodský, přáteli a kolegy zvaný Bróďa, byl významný český herec, dlouho-
letý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech (v Národním divadle vystupo-
val pouze jako host). 
V době studia na gymnáziu se s ním rodiče přestěhovali ze Slezska do Prahy. V pro-
sinci roku 1939 složil zkoušky do elévského sboru – soukromé herecké školy 
E. F. Buriana, založené při jeho slavném divadle D40.  
K pedagogům zde kromě Buriana patřila např. Lola Skrbková a Nina Jirsíková. Původ-
ně se tu chtěl zlepšit v tanci (uměl stepovat a dokonce vedl i taneční kurs), ale Burian 
si všiml jeho talentu a doporučil mu dráhu hereckou. V sezóně 1939/1940 se začal 
Brodský objevovat ve sboru v Burianových hrách, prvním samostatným jevištním 
projevem bylo pak v D41 vystoupení v Zeyerově Staré historii, kde ztvárnil úspěšně 
několik osob a předmětů, např. muzikanta, nosiče, okno a zámek.  
Když nacisté v roce 1941 Buriana zatkli a divadlo zavřeli, chvíli ještě setrval ve zde 
ustanoveném a Františkem Salzerem vedeném Divadle Na Poříčí, třetí scéně Divadla 
na Vinohradech, později společně s ostatními spolužáky pomohl rozběhnout polole-
gální divadlo Větrník. Divadlo sídlilo v letech 1941 – 1944 v Divadélku pro 99 ve vý-
stavní síni U Topičů na Národní třídě, v roce 1944 pak krátce v Ženském klubu v ulici 
Ve Smečkách. Ve Větrníku byli partnery Brodského například Zdeněk Míka, Zdeněk 
Řehoř, Stella Zázvorková a konzervatoristé Jaromír Pleskot a Radovan Lukavský. Sou-
běžně s působením ve Větrníku hrál i v Pražském dětském divadle Míly Mellanové. V 
roce 1944 odešel z Větrníku a založil spolu s několika kolegy Pražské divadelní studio, 
které se však po nezdařené jedné premiéře rozpadlo. 
Vrátil se zpět do Větrníku a v květnu 1946 odešel s několika herci do Divadla satiry 
(tehdy ještě nesídlilo na své pozdější scéně ve Vodičkově ul.), kde působil v sezóně 
1946 – 47 a na chvíli se pak ještě vrátil k E. F. Burianovi do divadla D 47. 
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Zklamán tehdejším uměleckým a politickým směřováním svého mistra, přešel nako-
nec se skupinou mladých herců (O. Krejča, A. Hegerlíková, Z. Řehoř, Z. Dítě) za Jiřím 
Frejkou  do Divadla na Vinohradech, kde setrval i po Frejkově odchodu a po vzniku 
Divadla československé armády a byl členem souboru až do roku 1990  a i později zde 
působil jako stálý host. 
V postavách, které ztvárnil, objevoval lidskou obyčejnost, své postavy vystihoval 
poetickou zkratkou, jeho komika byla označována za neobyčejně lidskou. Býval cha-
rakterizován jako typ herce tragikomického. 
Od roku 1946 se objevoval pravidelně ve filmu. Spolupracoval např. s Otakarem Váv-
rou, Martinem Fričem a našel společný umělecký pohled se Zdeňkem Podskalským, v 
jehož několika filmech se později objevil. Jako jediný český herec získal cenu Berlín-
ského mezinárodního filmového festivalu Zlatý medvěd za roli v německém filmu 
Jakub lhář, zápornou postavu si zahrál i v oscarovém snímku Ostře sledované vlaky. 
V roce 2002 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve 
filmu Babí léto. 
Jednalo se také o výborného rozhlasového a dabingového herce, několik desítek let 
působil v Československém rozhlase jakožto populární skřítek Hajaja, jenž předčítal 
každý den dětem pohádky na dobrou noc. Na gramofonových deskách vyšly Hajajo-
vy pohádky (vyd. Supraphon), Brodský namluvil také např. postavu Švejka v Osudech 
dobrého vojáka Švejka (vyd. Ultraphon), Bondyho ve Válce s mloky (vyd. Supraphon) 
nebo Taťku Šmoulu v seriálu Šmoulové. 
Z rozvedeného prvního manželství s tenistkou Bíbou Křepelkovou pochází jeho syn 
Marek Brodský a z rozvedeného druhého manželství s herečkou Janou Brejchovou 
pochází jeho dcera Tereza Brodská, herečka. 
Dne 20. dubna 2002 spáchal sebevraždu.  
Je po něm pojmenována ulice v Praze. 
Pohřben je spolu s rodiči ve Slunečné, kde měl chalupu, na tamním hřbitově. 
 
Ocenění 
1967 zasloužilý umělec, 1967 Cena Jaroslava Průchy, 1975 Národní cena NDR 
1975 Stříbrný medvěd na Berlinále, 1981 Cena československého rozhlasu, 1984 Zlatá 
nymfa 
1988 národní umělec, 1997 Cena Thálie za celoživotní mistrovství v činohře, 2001 
Medaile Za zásluhy 
2001 Český lev, 2002 Cena Za mimořádný umělecký přínos světovému filmu-in me-
moriam 
 
Filmografie, výběr 
1937 – Svět patří nám, 1946 – Nezbedný bakalář, 1948 – Vzbouření na vsi, 1949 – 
Vstanou noví bojovníci,  
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1953 – Tajemství krve, 1954 – Jan Hus, Jochlík, 1955 – Jan Žižka, Jochlík, 1957 – Po-
slušně hlásím 
1957 – Florenc 13.30, 1958 – Tři přání, 1959 – Kam čert nemůže, 1960 – Přežil jsem 
svou smrt,  
1961 – Hledá se táta, 1962 – Transport z ráje, 1963 – Až přijde kocour, 1963 – Táto, 
sežeň štěně,  
1964 – Kdyby tisíc klarinetů, 1964 – Čintamani a podvodník, 1965 – Bílá paní, 1966 – 
Lidé z maringotek,  
1966 – Ostře sledované vlaky, 1966 – Ženu ani květinou neuhodíš, 1968 – Všichni 
dobří rodáci, 
1968 – Rozmarné léto, 1968 – Farářův konec, 1969 – Skřivánci na niti, 1969 – Světáci, 
1970 – Psi a lidé 
1970 – Ďábelské líbánky, 1973 – Noc na Karlštejně, 1975 – Jakub lhář (nominace na 
Oscara), 
1977 – Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977 – Ať žijí duchové!, 1981 – Tajemství 
hradu v Karpatech, 
1984 – Rozpuštěný a vypuštěný, 1984 – Lucie, postrach ulice,1991 – Freonový duch, 
2001 – Babí léto, 
1986 - Smích se lepí na paty  
 
Televize 
1956 – Sisyfos a smrt, 1958 – Zimní pohádka, 1959 – Zápisky kriminalistovy,  
1960 – Záhady aneb s Karlem Čapkem v soudní síni, 1960 – Jak šel Ferda do světa,  
1962 – Slzy, které svět nevidí, 1963 – Uspořená libra, 1964 – Obraz, 1966 – Konec 
velké epochy, 
1969 – Pan Tau, 1970 – Brouk v hlavě, 1971 – F. L. Věk, 1974 – Zahrada,  
1974 – Hodíme se k sobě, miláčku?, 1980 – Arabela, 1981 – Počítání oveček, 1983 – 
Návštěvníci, 
1983 – Tažní ptáci,1985 – Slavné historky zbojnické, 1986 – Veselé vánoce přejí cho-
botnice, 
1989 – Utopím si ho sám, 1990 – Arabela se vrací, 1990 – Smrt barona Gandary, 1995 
– Den kdy unesli papeže 
 

          
 
 
Zpracoval: Milan Kubík, DiS. 
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Kvíz všeobecné znalosti 
 

1. Co řekl Mozart po premiéře Dona Giovanniho? 
a) mí Pražené mne zpraží 
b) mí Pražané mi rozumějí 
c) mí Pražané jsou se mnou 
 
2. Co jsou to varixy? 
a) speciální gumové punčochy 
b) karetní hra 
c) křečové žíly 
 
3. Co přesně znamená „trailer“ (ve filmu)? 
a) obsazení herců 
b) ukázka 
c) závěrečné titulky 
 
4. Jak je správně 2.pád jména Zeus (bůh z řecké mytologie)?  
a) bez Zeuse 
b) bez Diuse 
c) bez Dia 
 
5. Co je antipsychotikum? 
a) lék na zvládání psychotického chování 
b) postřik proti plísním 
c) lék proti bolesti 
 
6. Jaký z těchto států nepatří do jižní Evropy. 
a) Itálie 
b) Monako 
c) Francie 
 
7. Jaké náboženství převládá v Řecku? 
a) pravoslavní křesťané 
b) katolíci 
c) protestanti 
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8. Které z těchto měst je v Itálii? 
a) Verona 
b) Valencie 
c) Marseille 
 
9. Která z těchto řek protéká Španělskem? 
a) Tibera 
b) Ebro 
c) Seina 
 
10. Jaký útvar je Švédsko? 
a) republika 
b) monarchie 
c) federativní republika 
 
11. Nejmenší stát Evropy (dle rozlohy) je: 
a) Česko 
b) San Marino 
c) Vatikán 
 
12. Které město leží nejzápadněji? 
a) Budapešť 
b) Bukrešť 
c) Kyjev 
 
 
Správné odpovědi na str. 1 
 
 

            Kvíz připravila Lucka Z. 
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Déšť a jeho význam pro evoluci člověka  
 
Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť…  
Bible pro 21. století, Starý zákon, Kniha Genesis, 2. kapitola, 5. verš  
 
Slavný americký antropolog Terence Kemp McKenna tvrdí, že gaianská nadmysl, ergo 
,Bůh´, ovlivňuje počasí v tom smyslu, že upravuje koloběh vody v přírodě tak, že díky 
množství srážek roste více lysohlávek. Uvedeme si to na příkladu.  
 
Před dávnými a dávnými dobami, před otroctvím, královstvími, ustavováním armád a 
patriarchátem, došlo ve středovýchodní Africe k vysychání tropických deštných prale-
sů což donutilo naše opičí předky k opuštění více méně pohodlného života v koru-
nách baobabů a nalezení nových zdrojů potravy, což se nakonec podařilo. Oním no-
vým zdrojem potravy byla, světe div se, lysohlávka. Psilocybin, hlavní účinná látka v ní 
obsažená, v malých dávkách mění zorné pole zvýšením ostrosti okrajů, což je obzvláš-
tě důležité při ochraně tlupy před útoky predátorů ve vysoce travnaté stepní krajině. 
Při zvýšené dávce psilocybinu dochází u mužského osazenstva opičí tlupy k sexuální-
mu pozdvižení, jež se projevovala jako erekce, což vyústilo v lunární orgie, pořádané 
o každém úplňku. Největší možné dávky psilocybinu ústily ve spirituální extázi, jíž se 
brzy ,zmocnily´ osoby k tomu pověřené, totiž šamani. Ale nechme na chvíli mluvit 
samotného autora evoluční teorie sjeté opice:  
 
,Symbiotický vztah s planetární inteligencí, v němž lidské bytosti kdysi žily, byl zpro-
středkováván šamany rituálně využívajícími halucinogenní rostliny. Tento vztah byl 
posléze narušen a nakonec ztracen v souvislosti s postupným vysoušením Euroasijské 
a Africké zemské desky.  
 
Musíme vzít na vědomí ohromující zjištění, že jsme se coby lidský druh stali v dětství 
obětí traumatizujícího zneužívání.  
Pozbyli jsme poznání a teprve nyní se k němu znovu dopracováváme díky myšlenko-
vému postoji zpřístupněnému novým paradigmatem chaosu.  
 
Na proměnu savany v poušť mělo vliv také nadměrné spásání trávy, jež měli na svě-
domí na majetek orientovaní pastevci žijící v patriarchální společnosti uctívající muž-
ské božstvo hromů a blesků. Jejich způsob využívání půdy vedl k zániku partnersky 
orientované kultury lovců-sběračů a proměnil Saharu v neúrodnou pustinu neschop-
nou plodit houby. Psychedelická mysteria z původní oblasti užívání hub vymizela  
a houby samy byly nahrazeny jen částečně uspokojující náhražkou.  
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Obyvatelé Sahary tak časem vyměnili orgiastický kult Bohyně za opilecké hýření vá-
lečníků a děvek - historie ztratila správný směr.  
 
Ve své knize Pokrm bohů jsem napsal, že houby jsou porodní báby lidstva a že každý 
člověk bez ohledu na to, kde a v jaké době žije, je může považovat za své příbuzné.  
Užívání psychedelických hub bylo po milion let jádrem náboženství pravěkých obyva-
tel Afriky. Jeho úpadek započal teprve před deseti tisíci lety a teprve před sedmi nebo 
osmi tisíci lety zcela zaniklo v důsledku postupujícího vysychání Sahary, která se z 
nekonečné travnaté stepi proměnila v nehostinnou poušť. Cílem návratu k archaismu 
je obnova vztahu s houbami, naším ztraceným symbiotickým protějškem. Pokud tato 
anténa v lidském organismu chybí, lidé jsou nuceni vymýšlet si svůj vlastní program, a 
ten je bohužel většinou zaměřený na zisk, a tudíž chybný, krátkozraký a smrtonosný.  
Tyto klimatické změny stály v pozadí našeho pádu do historie našeho vyhnání z Ráje. 
Všechny ty elementární mýty o začátku a konci Zlatého věku svědčí o tom, že jsme 
kdysi žili v dynamické rovnováze s přírodou – ne jako zvířata, ale jako lidské bytosti 
žijící jedinečným způsobem života, na který jsme už zapomněli. Jak k této ztrátě došlo 
a co jsme vlastně ztratili?  
 
Tento zcela přirozený proces započal tím, že houbový kult vzkvétající na afrických 
pláních začalo postupujíc oteplování podnebí, jehož důsledkem bylo zkrácení období 
výskytu hub. Díky velkolepým sezónním oslavám zůstávala psychologie společenstva 
zpočátku netknutá. Jak však vysychání Sahary pokračovalo a napajedel bylo stále 
méně a méně, potřeba konzervovat posvátnou substanci a šetřit s ní rostla.´  
 
Ovšem tato potřeba se realizovala v uchovávání hub v medu divokých afrických včel, 
což vedlo jednak k častému zobrazování šamanů v posvátném houbovém tranzu se 
včelí hlavou a tělem posetým lysohlávkami na jeskynních malbách a také k rozpuštění 
posvátných hub v medu, což vyústilo do vzniku prvého alkoholického nápoje a to 
konkrétně medoviny a již zmíněné degeneraci houbového kultu.  
 
Počasí je oblíbeným námětem konverzace.  
Ach, kdyby se jen lidé bavili o klimatu! Ha ha.  
 

             Autor: Tomáš K. 
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Přiřaďte herce ke správné trojici postav: 
 
1) Jan Čenský      7) Jan Libíček 
2) Jan Hartl      8) Jan Pohan 
3) Jan Hrušínský     9) Jan Přeučil 
4) Jan Kačer    10) Jan Skopeček 
5) Jan Kanyza    11) Jan Šťastný 
6) Jan Kraus    12) Jan Tříska 
 
 
A) ZÍTRA VSTANU A OPAŘÍM SE ČAJEM (SS lékař) 

DEVÁTÉ SRDCE (převozník) 
JAK BÁSNÍCI PŘICHÁZEJÍ O ILUZE (docent anatomie Sejkora) 

 
B) FANTOM MORRISVILLU (sluha John) 

TV: BYL JEDNOU JEDEN DŮM (krejčí Tvaroh) 
KAMEŇÁK (děda Novák) 

 
C) NOC KLAVÍRISTY (Šulc) 

MRAVENCI NESOU SMRT (Železný) 
TV: HOSPODA (advokát Zatloukal) 

 
D) HOLKY Z PORCELÁNU (Tomášek) 

TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH (lesník Vilja Dézi) 
ANDĚL S ĎÁBLEM V TĚLE (bankéř Justic) 

 
E) TV: F. L. VĚK (Šebestián Hněvkovský) 

SLEČNA GOLEM (Petr) 
NA SAMOTĚ U LESA (MUDr. Houdek) 
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F) TV: BABIČKA (Orlík) 

MŮJ BRÁCHA MÁ PRIMA BRÁCHU (Jan Pavelka) 
LÁSKY MEZI KAPKAMI DEŠTĚ (Pepan) 

 
G) SVATBA JAKO ŘEMEN (tajemník) 

ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU! (Brooks) 
DÍVKA NA KOŠTĚTI (psychiatr) 

 
H) TV: ZKOUŠKY Z DOSPĚLOSTI (Petr Nápravník) 

DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU (Chval) 
TV: ŽIVOT NA ZÁMKU (MUDr. Bohata) 

 
I) JAK SE BUDÍ PRINCEZNY (princ Jiří) 

ČERNÍ BARONI (vojín Voňavka) 
MUSÍM TĚ SVÉST (Ota) 

 
J) ZA HUMNY JE DRAK (princ Jan) 

TV: ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ (MUDr. Frynta) 
TV: VYPRÁVĚJ (Mirek Kozel) 

 
K) KDO CHCE ZABÍT JESSII? (velitel policistů) 

RUKOJMÍ V BELLA VISTA (Spellman) 
TV: ZDIVOČELÁ ZEMĚ (Biedermann) 

 
L) ÚDOLÍ VČEL (Armin) 

OPERACE MÉ DCERY (primář Krajíček) 
BOLERO (pplk. Novotný) 

 
 
Řešení je na straně 1. 
 

       Autor: Honza M. 
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Červánkový obláček 
 
Člověka vždycky potěší, 
krásná růže od lidí, 
či od člověka co Vás má rád. 
 
Ta růže první, poslední 
zalitá sluncem poledním, 
oblékla se do šatů s hedvábí, 
a šla do světa, měst, a polí, a stád. 
 
Už jenom pro klid v duši, 
moc jí to nesluší, 
když se mračí, 
rozdává tedy úsměv, 
láká jí vše co je nové. 
 
Má srdce na pravém místě, 
a nevzdává to, 
protože ví, kam patří, 
vzpomíná na listy stromů, a koruny, a větve, 
je to jako kronika rodiny, 
a číst by se jí v ní chtělo, 
však není mnich. 
 
Poskládat slova do básní, 
a veršovat se jí zachtělo. 
Staré lásky zůstaly v kronice života, 
v té knize plné vzpomínek, 
och, závist, to krutá jest. 
 
Co stane se, to ví jen ona a pár andělů, 
co vlétlo jí do vlasů a kol dokola, 
krouží, 
aura dlí, 
hlídá, 
 
 
 

 

zvedám se a jdu tam, kam mě srdce táh-
ne, 
tam, kde si myslím, že bude lépe, 
a hlídám si svůj červánkový obláček, 
co pln snění proklouzl pod polštář. 
 
Jak stádo ranních červánků, 
mám v duši chtíč i klid, 
a ráno rutinu, 
pak večer blahobyt. 
 
Ve stínu starých vzpomínek, 
co znám i neznám, 
schovává se minulost, 
jak strašák do zelí. 
 
Když poznám budoucnost,  osud, 
osudný den, co se schovává 
Hned se osmělím. 
 
A já musím už jít dál. 
 

                              Autorka: Hanka 
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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 posí-
lejte na:  redakce.fokuskv@seznam.cz 
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FOKUS Sokolov a Cheb 
 
 
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 
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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  608 961 361 

 

Dílna: 
Veronika Kurincová, DiS. 777 365 237 

Milan Kubík, DiS.  775 562 054 

Diana Kostková, DiS.  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 

Ing. Michaela Štollová 775 562 061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775 562 059  

Andrea Černá  777 481 105  
 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

Korektura: Marcela Dieneltová 


