
 
 

                   Měsíční zpravodaj 
               Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 
                               Sdružení pro péči o duševně nemocné 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 začala zima 22. prosince v 00:03. a skončí 20. března 2015 ve 23:45 hod. 

  

Únor 2015 
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Práce na Měsíčníku 

Jsem ráda za všechny Vaše příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti týkající se Měsíčníku, 
které mi můžete zasílat na adresu…  

sladkova@fokus-mb.cz 

Uzávěrka březnového čísla je 26.2. 2015 

 

                                          Děkuji za spolupráci Petra Sládková 

 

Občerstvení v dílně 

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

Na kávu, čaj, cukr a mléko, které si v dílně můžete bezplatně uvařit, je vyčleněno měsíčně 
500 Kč. Pokud se zásoby vyčerpají dříve, další jejich doplnění bude až počátkem dalšího 
měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

Milí klienti,  
rádi bychom Vás požádali, abyste věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem a 
cennosti si zamykali do skříněk, které jsou vám v dílně k dispozici v šatnách nebo o jejich 
úschovu požádaly terapeuty. V předvánočním čase došlo bohužel v prostorách STD 
opakovaně ke krádežím. 
 
 

                  Děkujeme za pochopení terapeuti STD 
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Aktuální epidemiologická situace ve výskytu virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ 

typu A 

 

V minulých letech (2008-2010) byl zaznamenán v ČR epidemický výskyt této nákazy s následným 

rapidním poklesem výskytu. Významnější nárůst nákazy v ČR, ale i v Karlovarském kraji byl opět 

zaznamenán v roce 2014. Zatímco v letech 2011-2013 okolo 5 onemocnění za rok, v roce 2014 to 

bylo 26 onemocnění. Nejvíce nemocných bylo v roce 2014 hlášeno z okresu Cheb, a to 22 případů, 

3 onemocnění byla hlášena v okrese Karlovy Vary a 1 onemocnění v okrese Sokolov. Tento trend 

pokračuje i v letošním roce, nejvíce nemocných je hlášeno z okresu Cheb. Od začátku září 2014 k 

19.1.2015 pracovníci Krajské hygienické stanice evidují na Chebsku 38 případů onemocnění 

žloutenkou typu A, z toho 21 případů bylo zaznamenáno mezi uživateli drog a u osob bez přístřeší.  

 

Ve školských zařízeních, kde se objevil případ onemocnění, v zařízeních, která nabízí pomoc drogově 

závislým a osobám bez přístřeší a na veřejně přístupných toaletách byla nařízena protiepidemická 

opatření.  

 

Připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní 

hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku. 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou 

dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně 

ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další 

podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.  

Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě 

chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech 

Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu.  

 

Zpracovala: Petra Sládková, DiS. 

Zdroj: web Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

http://www.khskv.cz/ 
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PROGRAM STD – únor 2015 

2.-6.2. 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  společná porada TT a STD   společenské hry práce na PC 

Úterý posezení u kávy zprávy cvičení   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

Středa posezení u kávy Vaření   supervize práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy výroba jarní výzdoby   Vycházka 

Pátek posezení u kávy údržba a úklid prostor   malování práce na PC 
 

       

9.-13.2. 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  posezení u kávy Vaření   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

Úterý posezení u kávy suché plstění   společné zpívání práce na PC 

Středa posezení u kávy Vaření   supervize práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy výroba z korálků   osobnosti práce na PC 

Pátek posezení u kávy údržba a úklid prostor   výtvarné a kreativní techniky práce na PC 
 

       

16.-20.2. 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  posezení u kávy Vaření   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

Úterý posezení u kávy výroba jarní výzdoby   promítání dokumentu práce na PC 

Středa posezení u kávy Vaření   4. Projektový den - Sůl práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy výroba šperků   společenské hry - Příběh práce na PC 

Pátek posezení u kávy údržba a úklid prostor  malování práce na PC 
 

       

23.-27.2. 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  posezení u kávy Vaření   příprava měsíčníku práce na PC 

Úterý posezení u kávy čtení příprava měsíčníku   rytmická cvičení práce na PC 

Středa posezení u kávy Vaření  příprava měsíčníku práce na PC  

Čtvrtek posezení u kávy Zahradničení  vycházka práce na PC  

Pátek posezení u kávy údržba a úklid prostor  výtvarné a kreativní techniky práce na PC   
 

       

Změna programu vyhrazena! 
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Únor 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce 
má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, 
že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se). 

V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má 
proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu 
z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně 
římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků. 

Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. 
Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský 
červen. 

Při výpočtu úroků podle některých metod se únor bere jako ostatní měsíce, tzn. že má 30 dnů. 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: Wikipedie 

 
 
 

Pranostiky na únor 
 
Pranostiky hodnotící počasí v únoru hodně cení sněhovou pokrývku (klasické "Únor bílý, pole 
sílí.") a přihlížejí k dalším projevům počasí v celém měsíci: 
"Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce, pakli ale 
ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům". 
Objevuje se upozornění pro ty, kteří už vyrážejí do zahrady bez teplého oblečení hned, jak se 
objeví první slunce: "Na svatého Blažeje (3.února), slunce ještě nehřeje." Je to hra o 
nastydnutí nebo o zápal plic. A přichází další varování před možným pokračováním tuhé zimy 
koncem měsíce, spojené se svátkem svatého Petra (22.2.) - "O svatém Petru nastolení je-li 
mráz, po 40 dní mu konec není." 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Dáša Škarpová  
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14. února se každoročně slaví svátek lásky. Je to den pro všechny zamilované, kteří mají být spolu a 
užívat si společné chvíle. Hodně párů v tento den vyráží na večeře, někam za zábavou (do divadla, do 
kina), nebo si udělají hezký večer u sebe doma. V tento den je také zvykem posílat své lásce dárky, 
květiny, pohlednice. Ať už jsou lidé spolu krátce, dlouho, nebo to je nová láska a bude to úplné 
překvapení. I malinký dárek dokáže udělat radost a ukáže vaší lásku. Symboly tohoto dne jsou červená 
srdce, která najdeme úplně všude, jako dekoraci v obchodech, na různých dárečcích a cukrovinkách.  

Odkud tento svátek pochází?  
Na tuto otázku existují dvě verze odpovědí nebo také dvě různé legendy. První z nich vypráví příběh 
kněze Valentina, ten tajně oddával zamilované páry, kterým v tom bylo bráněno. To ale netrvalo věčně 
a když vyšel tento podvod najevo, byl Valentin za trest popraven. Jeho poprava připadla právě na 14. 
února. Druhá verze tvrdí, že svátek pochází ze svátku sv. Lupercalia, který se slavil ve starém Římě. 
V předvečer tohoto svátku se sešli všechny mladé dívky a naházeli lístečky se svými jmény do nádoby. 
Mladíci si poté dívky losovali. Ta kterou si vylosovali měla být budoucí rok jeho vyvolenou. 
 
Obnova svátku proběhla ve 20. Století v USA. Později  se svátek rozšířil do celého světa. Nyní ho slavíme 
i u nás, přestože původní  den, který se v Česku slavil a slaví jako den zamilovaných je 1. května. 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Plachá 
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Únor na zahradě aneb jaro už je za dveřmi 

Po zimním odpočinku je nyní v únoru nejvyšší čas začít s přípravami na jaro. Zcela jistě 
má v tuto dobu každý zahrádkář již jasno v tom, co a kde bude na své zahrádce 
pěstovat. Nyní nastává ta pravá doba na dokoupení semen, přípravu sadbové zeminy a 
plánování kdy začneme s předpěstováním sazenic pro rychlenou jarní zeleninu a 
květiny. 
             
Začátkem měsíce února si odebereme štěpy a rouby jabloní a hrušní. 
  
Připravíme si truhlíky se zeminou na setí letniček a zeleniny k rychlení.  
  
Přihnojujeme záhony, ovocné stromy a trávníky. 
  
Provzdušňujeme půdu. 
  
Obracíme kompost. 
  
Ve vytápěném skleníku kontrolujeme, zda se v něm nevyskytují škůdci a neustále 
likvidujeme nejen škůdce, ale i nemocné rostliny a opadané listy z rostlin, které jsou zdrojem 
plísní a chorob i případným úkrytem pro škůdce. 
  

Vysazujeme ovocné stromy a rybízy (nejlépe 10., 27. a 
28. 2.). 
  
Začínáme s přesazováním pokojových rostlin a přidáváme jim vláhu. 
  
Od 2. do 4. února je nejlepší období na setí ředkviček ve vytápěném skleníku. 
  
Očistíme trávníky od spadaného listí, přihnojíme a provzdušníme a vyrovnáme prohlubně 
v trávníku. Popelem ze dřeva likvidujeme mechy. 
  
Kmeny stromů natíráme vápenným mlékem, aby byly chráněny před zimním sluncem. 
  
5. a 6.2. je ideální den na setí voskovek,petúnií, salvií, hlíznatých begónií a přesazování 
zakořeněných podzimních řízků muškátů. Jsou-li muškáty příliš bujné, zaštipujeme je, aby 
více zesílily. 
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7. února pokud možno nepracujte ani s půdou, ani s rostlinami, byla by to práce zcela 
zbytečná, není dle lunárního kalendáře příznivý den na žádnou takovou činnost. 
  
8. února je ideální den na setí rané zeleniny a zalévání, další vhodné datum je 15. – 17. 
únor. V tyto dny je také vhodné osít na podzim zryté záhony zeleným hnojivem, které po 
vzejití zaryjeme. 
  
18. a 19. února zasejte papriky a rajčata, také 27. a 28. 2., ale nevysévejte salát, nevytvořily 
by se mu „srdíčka“. Můžete také nechat semena naklíčit na navlhčené buničité vatě v petriho 
misce a pak je teprve vpravit do zeminy.  
  

Okna svých domů a bytů si můžeme začít oživovat 
rychlenými jarními květinami (primule, narcisy, hyacinty,….) nebo řeřichou, pažitkou a 
jinými kuchyňskými bylinkami.  
  
Chceme-li se zbavit plevele v záhonech, je nejideálnější  10.2. obrátit půdu, a poté zopakovat 
mezi 20. a 22. 2. Tím se plevel zničí. 
  
Ve dnech 20. - 22. února je vhodná doba na odběr kořenových řízků rostlin, které zakoření 
snadněji. V tyto dny si také chystáme záhony na setbu a výsadbu, a na boj proti škůdcům 
žijícím v zemi. 
  
23. a 24. února je vhodná doba na boj proti škůdcům žijícím na povrchu – stříkáme 
vhodnými postřiky proti strupovitosti, padlí, mšici, ploštici a obaleči. Také pečujeme o růže 
– seřízneme, očistíme a přihnojíme. Máme-li v plánu množit keře řízky, v těchto dnech 
odebrané řízky lépe zakoření, obzvlášť máte-li připravenou tu správnou zeminu a každý řízek 
před zapíchnutím do zeminy namočíte do stimulátoru pro zakořenění. Půda musí být vlhká, 
ale ne přemokřená, řízky by plesnivěly a uhnívaly, ale je-li půda příliš suchá, řízky zasychají. 
Ideální je půda navlhlá. 
  
25. a 26. února je den pro ozdravění nemocných stromů, které ošetříme odstraněním 
nemocných částí. Také sestřihneme okrasné trávy. 
  
28. února nepracujeme ani s rostlinami ani s půdou.  
  
Pokud jste stihli výše uvedené práce na své zahrádce, můžete být spokojeni a v klidu si 
vypít dobrý čaj nebo kávu a relaxovat 
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ÚNOROVÉ VAŘENÍ V DÍLNĚ 

Dosud jsme vařili každou středu, jelikož se ukázalo, že vás vaření velmi baví, přibydou od února ještě i 
„kuchařské“ pondělky  

Kdy tedy bude společné vaření probíhat? 

 Každé pondělí a středu dopoledne od 10 hodin. 

Co se bude v únoru vařit? 

Pondělí 2.2.       nevaří se – probíhá společní porada STD a TT 

Středa 4.2. Rajská omáčka s klopsy, houskový knedlík 

 

Pondělí 9.2. Kuřecí vývar s kapáním a mrkví 

  Bábovka 

Středa 11.2. Buřtguláš s chlebem 

 

Pondělí 16.2. Gulášová polévka 

Závin s jablky z tvarohového těsta 

Středa 18.2.  Šunkofleky 

 

Pondělí 23.2. Čočková polévka 

  Citronový koláč   

Středa 25.2. Langoše 

Kdo se může zúčastnit a kolik vás to bude stát? 

Každý z klientů, který se mi  telefonicky či e-mailem nahlásí nejpozději jeden pracovní den před vařením 
nebo se dostaví osobně v den vaření a to nejpozději do 9.30 hod. Platí jednoduché pravidlo, že kdo se 
bude podílet na vaření a úklidu kuchyně, ten bude také jíst   Cena za polévku a moučník v pondělí je 
20 Kč. Cena hlavního jídla ve středu je 40 Kč. 

Jakým způsobem se  hlásit? 

Petře Sládková, tel. 778 528 294, e-mail: sladkova@fokus-mb.cz   nebo se vepiště do níže 
uvedené tabulky.                           

Petra  
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Během měsíce ledna bylo v programu opět povídání o Osobnosti. Tentokrát jsme se 

bavili o české spisovatelce Boženě Němcové. Pustili jsme si i audio ukázku její tvorby. Velmi 

mě mrzela malá účast klientů. Vypadá to, že o osobnosti nejeví téměř nikdo z vás zájem, a 

proto jsme se rozhodli je z programu alespoň na nějaký čas vyřadit. Osobnosti budou 

nahrazeny Pološerem, kde se budeme zabývat tématy ze života. První jsou na řadě dětské 

domovy – již 12. 2. 2015. 

O Boženě Němcové si můžete ve zkrácené verzi přečíst zde. 

 

Božena Němcová 

Narozena 4. 2. 1820 ve Vídni    Zemřela 21. 1. 1862 ve věku 41 let v Praze 

Božena Němcová, za svobodna Panklová byla česká spisovatelka, jedna ze zakladatelů 

moderní české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek. Byla spolu s K. H. 

Borovským, J.K.Tylem a K. J. Erbenem v popředí české literatury ve 40. a 50. letech 19.století. 

Její pohádky byly zvýrazněny jednoznační spravedlností, vždy nechává zvítězit dobro a lásku. 

Němcová se snažila o vlastní převyprávění lidových pohádek, ne o zachycení původní podoby 

pohádkového motivu. Kritizovala nadutých zbohatlíků a idealizovala dobrý, obyčejný lid.  

Dětství prožila v Ratibořicích. Otec byl panský kočí rakouský Němec a matka česká služka, 

peněz nikdy neměli nazbyt, takže vzdělání dostala jenom základní.  

Jako sedmnáctiletá byla pod nátlakem své matky provdána za Josefa Němce, který byl 

úředníkem finanční stráže a byl dvakrát starší než Němcová. Manželé se téměř každý rok 

stěhovali. Během těchto přesunů se jim narodily čtyři děti. Manželství Němcové nebylo 

šťastné. V roce 1850 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se vrátila do Prahy. Manžela 

v Uhrách navštívila asi třikrát a využila těchto návštěv ke shromažďování materiálů, ze kterých 

potom psala pohádky. Z malých honorářů za její literární činnost se jí i dětem žilo bídně. 

Koncem padesátých let se Němcová rozhodla žít sama s dětmi. Manžel jí odmítl dávat peníze 

na chod domácnosti. Potkalo ji velké neštěstí, když jí zemřel syn Hynek.  

V této těžké době vznikalo její největší dílo Babička. Hlavním hrdinou v jejích dílech byl prostý 

venkovský lid. Její tvorbu ovlivnila zejména babička Magdaléna Novotná, prostá venkovská 

žena, která ji byla vzorem pro psaní povídek. „Babiččiny“ zkušenosti a znalosti přírody opsala 
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Božena po smrti svého syna Hynka, v povídce Babička. Povídka je plná idealizace a 

schematickosti a stala se čarovným čtením pro několik generací.  

Smrt syna měla velký vliv na její chatrné zdraví. Vánoce 1961 ještě strávila s dětmi, a den před 

svojí smrtí 20. ledna 1962 dostala do rukou první exemplář Babičky. Zpráva o její smrti se nesla 

celou českou i německou krajinou, otiskly ji všechny noviny. Na jejím pohřbu se zúčastnilo 

tisíce lidí. Je pochovaná na vyšehradském hřbitově. 

Na své blízké i široké okolí působila jako svobodomyslná žena těžkého osudu, ale nevšedního 

rozhledu. Vším, co utvořila, čím strádala a čím žila, vyvolávala bázeň i odvahu, obdiv i 

pohoršení, soustrast i závist. Byla to velká žena české historie. 

 

Zpracovala: Eliška Petříková 

Zdroj : bozena-nemcova.cz  

 : wikipedie 

 

 

Pološero – život není černobílý 

Téma: dětské domovy 

Kdy: Čtvrtek 12. 2. 2015 od 13hod do cca 14hod 

Řekneme si základní informace o dětských domovech, jak to v nich funguje, 
jaké máme zde v okolí. Pustíme si krátké video, ve kterém uvidíme především, 

co se děje s dětmi, které již musí dětský domov opustit. 
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Promítání pořadu FOKUS Václava Moravce z archivu ČT 

Téma: Stav duše (natáčeno přímo v areálu PN v Bohnicích) 

Kde: Sociálně- terapeutická dílna Karlovy Vary 

Kdy: v úterý 17.2. 2015  

Od kolika: od 13 hod. 
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Fokus Václava Moravce 

 

Žijeme v době šílené? A jak si v ní zachovat zdravý rozum? První díl nového měsíčníku ČT24 
na téma Stav duše. Pozvání k hovoru přímo v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích 
přijali neuropatolog František Koukolík, psychiatři Martin Hollý a Michal Samson, adiktolog 
Michal Miovský, abstinující spisovatel Josef Formánek a biskup Václav Malý 

 

„Co je za námi? A co je před námi? Tyto otázky blednou ve srovnání s tím, co je v nás.“ Autor 
neznámý o duši 

Žijeme v době šílené, nebo už jsme sami šílení? 

Přibývá špatných zpráv, obav a stresu, nebo jim jen snáze podléháme? Opravdu je 21. století 
stoletím nemocných duší? A především: kdy už jde skutečně o nemoc? A umíme léčit nemocné 
duše? Nejen na to zaostří první díl nového pořadu Fokus Václava Moravce, který se bude vysílat 
v úterý 3. února přímo z Psychiatrické léčebny v Bohnicích. 

Doba na nás klade stále větší nároky. Dokonce i veškerá technika, přestože nám má život 
ulehčovat, na nás klade čím dál víc požadavků. A to se někde odrazit musí. „Ano, neurotické 
projevy jsou mezi lidmi častější než dřív. Troufám si tvrdit, že neurózou trpíme tím nebo 
oním způsobem všichni,“ říká psychoterapeut a ředitel České asociace pro psychické zdraví 
Jan Martínek. 

Špatná nálada, nebo nemoc? 

Jenže kde přesně leží hranice mezi lehčí neurózou či rozladěností a skutečnou nemocí? 
Především je třeba říct, že tyto hranice nejsou příliš ostré a navíc se stále posouvají. Jako třeba 
v případě deprese. To, co se ještě do loňského května považovalo za smutek ze ztráty, se teď 
podle nové klasifikace Americké psychiatrické asociace už dá označit za depresi - pokud trvá 
po určitou dobu. 

„Obecně ale můžeme říci, že hranice mezi náladou a onemocněním je v neovladatelnosti nebo 
neodklonitelnosti určitého emočního prožívání,“ upřesňuje ředitel Psychiatrické nemocnice 
Bohnice Martin Hollý. Když tedy máme jen špatnou náladu, jsme nakonec přece jen schopni 
cítit a prožít radost. Člověk nemocný depresí to ale nedokáže. Protože samotná radost je 
nemocná. A nejen to: nemocná je i vůle. „Depresivní člověk sám prožívá zacyklený pocit viny, 
že není schopen něco udělat. Když se mu pak někdo snaží pomoci slovy, aby se vzchopil a snažil, 
tak jen posiluje jeho sebeobviňování,“ doplňuje Hollý. 
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Počet lidí, kteří navštívili ordinaci psychiatra, narostl za posledních třináct let o dvě třetiny. 
Znamená to, že je víc nemocných? Že je péče dostupnější nebo že zabrala osvěta a návštěva 
psychiatra není už takové stigma? Nejspíš všechno dohromady. „Interpretace může být různá, 
ale pokud budu usuzovat i z vlastní psychoterapeutické praxe, tak osobně musím souhlasit,“ 
přitakává Jan Martínek. 

Přesné a komplexní statistiky o rozsahu duševních onemocnění totiž v Česku neexistují. Stejně 
jako neexistuje zákon o duševním zdraví, přestože většina evropských a západních zemí ho 
má. Zrovna tak se – ke škodě všech - nemluví o celospolečenské zátěži, kterou psychické 
nemoci představují. Zato jsou k dispozici tvrdá data o rostoucím počtu závislých na alkoholu 
a drogách. Co v těchto podmínkách lékaři a terapeuti zmůžou? Mají pacienti a česká psychiatrie 
naději na uzdravení? 

 

 

 

 

Zdroj: web ČT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

V následujících měsících budeme v STD pořádat tyto projektové dny 

Únor – Sůl nad zlato 

Březen – Velikonoční tradice 

Duben – Sportování se psy, canisterapie 

Květen – Ježek bělobřichý 

Červen – Hawaiský den 

4. Projektový den – Sůl nad zlato 
Kdy: středa 18.2.2015 

Čas: 13:00 hodin 

Kde: STD Karlovy Vary

 

Srdečně vás zveme k účasti na projektovém dnu, kde se dozvíte něco o významu 
soli pro člověka, o jejích druzích a historii. Přednáška bude doplněna 

audioukázkou. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu  

Tým STD   
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Fotokoutek 

Chcete-li nám poslat fotografii (s popiskem), která vás zaujala a chcete, aby ji viděli i ostatní, je tu pro 
Vás foto koutek. Není rozhodující, zda jste autorem fotografie vy, váš známý nebo jste ji našli při 
brouzdání na internetu. 

 

    Magické místo od Lucky Zvolánkové 

 

 Magické místo v mojí duši. 

Místo kam utíkám, když je všude kolem mne tma 

Místo kde  pokleknu před silou přírody a sluneční 
paprsek mne pohladí po vlasech a požehná mi 

Magie okamžiků všedních dnů, těch okamžiků, když mě 
pohladí po duši 

Vlídné lidské slovo, krásná písnička z rádia, z láskou 
oloupaný pomeranč nebo třeba procházka s milým 

člověkem. 

 

 

 

Krásný vodopád od Pepy Srpka 
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Choďte bosi... 
 

Co by měl vědět nejen kulhající prezident Zeman: Cukrovku, selhání ledvin a chronické 
záněty skvěle léčí nová metoda, která je stará tisíce let. Mohou za to boty?  

Erika Hájková informuje o jedinečné metodě uzdravování, k níž potřebuje pacient jediného 
lékaře, většího než my všichni. 

Ještě před sto a více lety bylo i u nás docela běžné, že chudší vrstvy chodily v létě – či 
dokonce i v zimě – bosky. V tomto ohledu to vypadá, že jsme opravdu „pokročili“: Dnes si 

boty může dovolit každý. Jenže to není taková výhra, jak si většinou myslíme. Je sice dobré, 
když nás nezebou nohy, jenže chodit neustále obutý není, jak vyplývá z výsledků nových i 

starších výzkumů a klinické praxe, tak docela zdravé. Jedním z velkých moderních 
zdravotních „objevů“ totiž je fakt, že ke svému životu a zdraví nejen svého srdce a cév 

potřebujeme – přímý kontakt se zemí.  
 

Prostinký zázrak  
 

„Uzemnění“ se začíná rozvíjet jako čím dál větší a úspěšnější léčebná metoda, o níž píší v 
zahraničí i kliniky, specializující se na kardiovaskulární choroby. Ne tak u nás – na rozdíl od 

Ameriky to vypadá, že zatím nikdo žádný „Uzemňovací institut“ nezaložil a knihy o 
uzemňování nepíše. Je to dobře, nebo špatně? Toť otázka. Sama metoda je totiž tak 

jednoduchá, že je otázka, zda je pro její použití skutečně třeba číst knihy, nebo kupovat 
speciální pomůcky. V každém případě však platí, že je nutné o tomto překvapivě 

jednoduchém a účinném způsobu uzdravení vědět.  
 

Kardiochirurg žasne: Země vyléčila diabetes 
 

Polský kardiolog Karol Sokal a jeho syn Pawel, specializující se na neurochirugii, aktivně 
zkoumají a dokumentují různé účinky „uzemnění“ již více než dvacet let. Ve své praxi jej 

vyzkoušeli na stovkách pacientů, včetně mnoha, trpících diabetem. Na dobré výsledky této 
praxe poukázali ve studii z roku 2011.  

„Některým pacientům jsme dokázali úplně vysadit inzulín, protože jim krevní cukr klesl jen 
na základě bosých procházek v trávě,“ říkají otec a syn Sokalové. „Dokonce se ukázalo, že v 
některých případech kombinace léků a uzemňování vedla k tomu, že inzulín poklesl příliš. Je 
to docela těžké, říci „běžnému“ pacientovi, že už ty léky na cukrovku nemusí brát, protože 

stačí chodit bosky – ale přesně to jsme zjistili. A neplatí to jen v případě cukrovky. U ní 
samozřejmě záleží hodně na tom, o jaký typ a jakou závažnost se jedná, nedoporučoval bych 

to plošně a bez konzultace s lékař em. Ale některým pacient ů m, kteří polykali léky proti 
diabetu, jsme je úplně vysadili.“  

Jak dodává: „Naše experimenty ukázaly, že již pobyt v „uzemnění“ po tři dny a dvě noci u 
některých pacientů znamenal pokles hladiny glukózy v krvi. Zatím jsme však měli na testy jen 

dvanáct dobrovolníků, z nichž polovinu tvořila kontrolní skupina, která uzemněná nebyla. 
Potřebujeme další výzkumy na to, abychom dokázali – možná – změřit, jak dlouhý pobyt 
komu stačí, aby mohl vysadit léky. Dost možná, že k tomu někomu budou stačit tři noci.“  

 
Chcete lepší imunitu? Choďte bosi!  

 
Pozitivním účinkem na krevní cukr však příznivé účinky nekončí. Mimochodem, americký 
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lékař Stephen T. Sinatra, který se uzemnění rovněž věnuje, tvrdí, že za zlepšením stavu 
diabetiků mimo jiné stojí silné protizánětlivé působení „groundingu“, jak se uzemňování 
anglicky nazývá. To zamezuje sestupné spirále, při níž se v diabetikově těle při diabetu 

druhého typu z tuku vytvářejí chemické látky, obvykle doprovázející zánět, které dále blokují 
rozeznávání inzulinu. 

Jeho závěry také znamenají, že „vedlejším produktem“ chození bosky je lepší imunita a 
hojení ran. Dalším pozitivním účinkem je vliv na činnost srdce a krevní oběh. Již po několika 
minutách je možné pozorovat, jak se upravuje krevní oběh a nohy se prokrvují. Jako by se 

„protrhla přehrada“ dlouho zadržované energie, která náhle proudí do nohou.  
  

O co jde? Princip je skutečně prostinký. Naše tělo, tvořené z většiny vodou a minerály, 
výborně vodí. Země má samozřejmě elektrický potenciál – a ten, ve formě proudu elektronů 

(jinak řečeno slaboulinkého stejnosměrného elektrického proudu), přechází do buněk 
lidského těla, pokud není tělo od „Matičky Země“ odděleno gumou nebo jiným špatně 

vodivým materiálem.    
   

Uzemnění „diabetické nohy"  
 

Potom nepřekvapí, že „uzemňování“ je zjevně dobrým lékem i na diabetickou neuropatii, 
tedy poruch nervových funkcí u diabetiků, vedoucích spolu se špatným prokrvením končetin 
ke vzniku nechvalně proslulé „diabetické nohy“ plné vředů a gangrény. Diabetikům s tímto 
postižením umí pomáhat různé alternativní směry léčby (především má v této souvislosti 

skvělé výsledky homeopatie), ale klasická medicína léčí „diabetické nohy“ spíše paliativně, 
tedy ule vuje, amputuje, atd. „Uzemnění“ by pr oto mohlo být důležit&y acute;m podpůrným 

činitelem pro účinnou léčbu.  
Jak dosvědčuje i doktor David Richards, rodinný lékař z Nového Jižního Walesu: „Jsem 

rodinným lékařem už přes třicet let a nikdy jsem neměl prostředek, jak doopravdy pomoci 
při diabetické neuropatii. Žádný doktor vám v tomhle směru nic moc nenabídne. Můžete 

zuby nehty držet hladinu krevního cukru v normě. Ale cit v nohou vám to nevrátí. Jenže když 
jsem začal pracovat s uzemněním, všechno se diametrálně změnilo.  

Už po jedné hodině konzultace s nohama „uzemněnýma“ speciálním přístrojem, který jsem jí 
připnul na plosky chodidel, se jedna má pacientka ozvala, že cítí nohy. Nevěděl jsem, že je 

měla necitlivé, to mi nikdy neřekla, udělal jsem to původně z jiných důvodů.  
Od té doby takovou proceduru s diabetiky dělám standardně, ať si na potíže s citlivostí 
končetin stěžují, nebo ne. Vyléčil jsem i mnohem těžší případy. A nejen diabetu. Lidé se 

selhávajícími ledvinami se začínají náhle uzdravovat. Mému švagrovi, který je na dialýze a 
takový‚ hokus pokus‘ zkusil jen velmi nerad, jeho ošetřující lékař řekl: „Nevím co to se sebou 
děláte, ale dělejte to dál.“ Lepší se. A je jen jeden z mnoha. ‚Vyléčil‘ jsem nervy i dámě, která 
téměř třicet let p o operaci páteře vláčela za sebou ‚svou mrtvou nohu‘, jak jí říkala. Nemohla 

hýbat prsty ani chodidlem. A teď může. Jen proto, že se důkladně uzemnila .  
  

Světlo jako klíč   
  

Elektrony v buňkách jsou životně důležité pro naše zdraví. Ostatně ze stejného principu těží 
úspěšná metoda doktorky Budwigové, s níž si dnes lidé po celém světě svépomocí léčí 

rakovinu, a o níž jsme již na Protiproudu mnohokrát informovali. Jde prostě o to, dostat do 
buněk – „světlo“.  
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Zdá se, že právě světlo je klíčem k uzdravení.  
Přesto je velmi důležité si připomenout právě „uzemnění“, protože jak se ukazuje, může mít 
zásadní zdravotní důsledky. Týkají se nejen cukrovky a chorob srdce a krevního oběhu, ale i 
dalších civilizačních nemocí. Je zřejmé, že dotyčné nemoci („civilizační“) nevznikají pouze ze 

způsobu stravování, ale i z dalších „vymožeností“, které s sebou přinesla civilizace. Prostě 
jděte ven...  

 
Výčet „zázračných uzdravení“ by mohl pokračovat téměř do nekonečna. Mnoho lékařů, 

podobně jako dr. Richards, vsází na speciální „udělátka“, která pacienta uzemní. Prodávají se 
i zvláštní matrace, protože spánek „v uzemnění“ je údajně vůbec tím nejlepším, co pro sebe 

může člověk učinit.  
Taková „hejblátka“ mohou diabetikům i jiným těžce nemocným lidem velmi pomoci. Ale 
rozhodně nejsou jedinou cestou k „uzemnění“. Dost možná stačí docela málo: po dlouhé 

době se zase po ránu projít bosýma nohama v orosené trávě. Ta totiž ze zkušenosti nejlépe 
vodí. Není špatné udělat si z toho zvyk: chvilku času jen pro sebe. Nebo ještě důkladněji: 

vyrazit do přírody a zdřímnout si ve spacáku „pod širákem“ na zemi.  
Za horkých letních nocí nepotřebujete karimatku, a když vystrčíte ruku ze spacáku, uzemníte 
se zrovna tak jako na speciální matraci. Alespoň to tvrdí lékaři, zabývající se touto „revoluční“ 

metodou, která je ve skutečnosti, jako všechny dobré uzdravovací techniky, stará jako svět 
sám.  

 
PŘEČETLI  JSTE  SI  TO ?  JÁ TAKÉ.  ZKUSÍTE  TO ?  JÁ TUTOVĚ !!! 

 
 

 

 

Od: Lucka Zvolánková 



23 
 

Zábava 
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Čtenářský deník 

 

kniha Přežít s Vlky 

autor: Misha Defonseca 

 

 

Nakladatel: Alpress  
Překlad: Dagmar Slavíkovská 
Obálka: Tomáš Řízek 
Redakce: Věra Šmajstrlová, Hana Porebská 
Rok vydání: 2007 
Počet stran: 224 
Rozměr: 120 x 200 
Provedení: paperback 
Stav: nové vydání 

 
Pravdivý příběh sedmileté židovské dívenky, která se sama uprostřed zuřící války vydá z Belgie 
směrem na východ, kam Němci odvezli její rodiče. Obrovské útrapy, jaké na neuvěřitelné cestě 
prodělá, ji poznamenají na celý život. V nejtěžších chvílích jí pomáhají přežít vlci, naproti tomu 
setkání s lidmi jí pokaždé přinese pouze stres, bolest a zklamání. 
Nezvyklý a mimořádně působivý pohled na válku očima dítěte, které všechno intenzivně 
prožívá, ale  plně nechápe, dokázala autorka ztvárnit tak přesvědčivě jen proto, že ho zakusila 
osobně. 
 
I když jsem se po přečtení knížky cítila trošku podvedená, protože jsem se dozvěděla, že 
autorka popisované události nikdy osobně neprožila a dětství strávila v klidu v Belgii, rozhodně 
doporučuji si knížku přečíst. Mě osobně uhranula tím, že máme s autorkou stejný náhled na 
lidi, i já se jim radši vyhýbám, protože mě několikrát velmi zranili a tak se upínám spíše ke 
zvířatům. Někdy mě až zarazilo, jak se mohla tak malá dívenka potýkat s tolika překážkami, 
čelit smrti a různým nástrahám, viděla umírat lidi, žila se smečkou vlků, jedla syrové maso. 
Četla jsem tuto smutnou knížku v době mé velké deprese, ale překvapivě mi pomohla. Řekla 
jsem si totiž, že když mohla malá dívenka zvládnout tolit zlého, proč by nemohla dospělá žena, 
kterou jsem já, zvládnout nástrahy nemoci a každodenního života. Knížka mi dala sílu žít 
v době, když jsem už vážně přemýšlela nad sebevraždou a vrátila mi chuť do života. 
 
 
 
 
Přečetla a zpracovala: Lucie Zvolánková 
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báseň Další den 
 

Další den, strávil jsem v zákopu, 
další den, kdy jsem viděl zabíjet a umírat. 
Další den, kdy zažil jsem krve potopu,... 

další den, na který budu muset vzpomínat. 

Další den, svištěli kulky kolem mé hlavy, 
další den, kdy zapomněli jsme na dobré mravy. 

Další den, kdy smrt okolo chodila, 
další den, kdy smrt vojáky soudila. 

Další den, plný zlosti je za námi, 
další den, kdy myslíme na své mámy. 

Další den, kdy chceme marně jet domu, 
další den, kdy se naše přání nesplní nikomu. 

 

Tuhle básničku jsem nesložila já, ale četla jsem jí ve Spolku pro začínající spisovatele. 
Přidávám ji do čtenářského deníku, protože přesně takhle jsem se cítila, když jsem byla v 
léčebně. Další den, kdy jsem marně chtěla domů a nemohla jsem a lidičky kolem mne měli 
nejspíš stejné přání. Jak autor popisuje, že mu svištěly kulky kolem hlavy, to bych přirovnala k 
hlasům v mojí hlavě, prostě ta báseň přesně popisuje to co, jsem tenkrát cítila. Básnička je volně 
k vidění na facebooku ve skupině Spolek pro začínající spisovatele a tak by nemělo vadit, že 
jsem jí sem zkopírovala 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Lucie Zvolánková 
Zdroj: Svobodný spolek pro začínající spisovatele a básníky 
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Užitečné internetové odkazy 

Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz 
 

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 
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Kontakty do Fokusu 

Aktualizované telefonické kontakty naleznete v seznamu dle středisek. 

Jaroslav Hodboď – oblastní ředitel, tel. 608 961 361 

 

FOKUS Karlovy Vary 

Sociálně-terapeutická dílna 

Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary (Penzion Hestia – vchod je ze zadní levé strany 
penzionu, po schodech dolů) 

Veronika Kurincová, DiS. – vedoucí služby Tel. 777 365 237 

e-mail: kurincova okus-mb.cz 

Štěpánka Šimková Tel. 775 562 060 

e-mail: simkova okus-mb.cz 

Eliška Petříková, DiS.  Tel. 778 528 293 

e-mail: petrikova okus-mb.cz 

Petra Sládková, DiS. Tel.778 528 294 

e-mail: sladkova okus-mb.cz 

 

Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Diana Kostková, DiS. – vedoucí 
služby 

775 562 064 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775 562 059 

Andrea Hůlová 777 481 105 

Karolína Polívková 778 528 291 

Dagmar Škarpová 778 528 290 
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FOKUS Sokolov 

Centrum sociální rehabilitace  

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov 

Mgr. Nikola Skalická – vedoucí služby 775 562 065  

Lada Balická 778 407 851 

Michaela Langhojerová, DiS. 778 407 852 

Jiřina Procházková, DiS.  778 407 853 

Bc. Michaela Loudová, DiS. 775 562 055 

Bc. Jana Forejtková 778 528 292 

Mgr. Lucie Hetzerová, DiS. 775 562 056 

 

 

FOKUS Cheb 

Centrum sociální rehabilitace  

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 

Markéta Benešová, DiS. – vedoucí služby 778 407 858 

Blanka Horníková 778 407 856 

Martina Eisenhammerová, DiS. 778 407 857 

Marek Lučín 778 407 859 

Bc. Eliška M. Chlapcová 775 562 054 

Beatrice Slavíková, DiS. 778 528 295 
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Pokud máte chuť, vymalujte si na závěr mandalu pro lepší náladu… 

Mandalu pro Vás vybrala Dana Nádeníčková 

 

 
 

Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti a hlavně příspěvky posílejte na:  
sladkova@fokus-mb.cz 

 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 


