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I nadále budu  velmi ráda za Vaše příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti 
týkající se Měsíčníku, které mi můžete zasílat na adresu… 

sladkova@fokus-mb.cz 

Uzávěrka prosincového čísla je ve středu 26. listopadu 2014 

 

                                          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 vyčle-
něno měsíčně 500 Kč. Pokud se zásoby vyčerpají dříve, další jejich doplnění 
bude až počátkem dalšího měsíce. 

 

Řešení hádanek ze strany … 

1) Dešťové kapky 
2) Řeka 
3) Mlha 
4) Šnek 
5) Vítr 
6) Oči 
7) Kohout 

Úvodní slovo šéfredaktorky 
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Listopad je dle gregoriánského kalendáře jedenáctý měsíc, má 30 dní. Pro tuto 
roční dobu je ve středoevropských podmínkáchtypické padání listů, podle 
kterého dostal tento měsíc název. Teple se oblékněte a vyražte ven jen tak se 
procházet spadaným listím, vnímejte jeho omamnou vůni a typické šustění pod 
nohama, užívejte si  dopadající sluneční paprsky a přírodu, která hraje z celého 
roku těmi nejkrásnějšími barvami.  

                                                                           Petra Sládková, DiS.      
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Významné listopadové dny 

Proč slavíme 17. listopad? 

 

Proč slavíme 17. listopadu státní svátek? Pamatujeme si ještě vůbec, co se stalo 
v tento den osudného roku 1989? 

Datum 17. listopadu je významné v mnoha ohledech. Celý svět slaví Meziná-
rodní den studenstva, Mezinárodní nekuřácký den a hlavně pád komunistic-
kého režimu. 

Co se 17. listopadu skutečně stalo? 

Pro český lid jsou v tento datum velmi významné hned dva roky.      Na den 
17.11.1939 vzpomínáme jako na odpor obyvatelstva proti německé okupaci, 
kdy nacisti na příkaz Hitlera vtrhli do vysokých škol, uzavřeli je a zatkli přes tisíc 
studentů. Na toto výročí pak den 17.11.1989 studenti vyšli do ulic s holýma 
rukama bojovat za naši svobodu. Výsledkem jejich demonstrace bylo zavedení 
demokratických voleb a uzákonění mnoha lidských práv. Sametová revoluce je 
označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 
roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického 
zřízení na demokratické principy. Sametovou se nazývá pro svůj nenásilný cha-
rakter převzetí moci – což ovšem neplatilo přímo pro osudný 17. listopad! 

Jak k demonstraci došlo a jak probíhala? 

Odpor ke komunistickému režimu se v roce 1989 stupňoval, protesty občanů 
sílily a probíhaly čím dál častěji manifestace na Václavském náměstí.  Proti de-
monstrantům tvrdě zasahovala Veřejná i Státní bezpečnost a oddíly Lidových 
milicí. Na vysokých školách vznikaly skupiny studentů nespokojených s nesvo-
bodou, s nemožností podnikání a cestování a s omezeným přístupem k získá-
vání informací. 

17.11.1989 studenti v Praze uspořádali vzpomínkové shromáždění k událos-
tem před padesáti lety, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol německými 
okupanty. Velké množství mladých lidí se vydalo na pokojný průvod Prahou. 
Policejní jednotky jim však přehradily cestu a zablokovaly jim i ústupové cesty. 



6 
 

Studenti usedli na zem proti policistům ozbrojeným pendreky a štíty. Policisté 
poté proti bezbranným studentům s nepochopitelnou brutalitou zaútočili. 
Řadu z nich nelítostně zbili a odvlekli do připravených autobusů 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Pavel Tomášek 

 

 

 

Významné listopadové dny 
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Dušičky - zvyky a obyčeje 
 
 

Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemře-
lých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a 
přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde 
pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu 
duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy. 

Na dušičky pamatujme, 

z očistce jim pomáhejme! 

Budou na nás vzpomínat 

až my budem umírat… 

 

V dušičkový večer 

rozžehneme svíčky, 

modlíme se tiše 

při nich za dušičky. 

Poslední již svíce 

zvolna dohořívá, 

za duše, jichž nikdo, 

nikdo nevzpomíná. 

 

Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu. V Pelhři-

mově se vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc 

tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela, že již ráno. Oblékla se a spě-

chala do hřbitovní kaple „U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál 
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kněz. Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak se 

rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se ko-

lem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi povědomí. Vzpomínala, odkud 

je zná, když v tom si uvědomila, že to jsou všechno sousedé po smrti. V tom 

do ní šťouchla její nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a 

že duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky. Poradila jí, 

aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a ráno, poté 

co se o zážitku z předešlé noci svěřila sousedům, se všichni vypravili do kap-

ličky, kde nalezli kožíšek roztrhaný na malé kousíčky. 

Hodně hospodyň dělalo dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pe-

čivo z bílé mouky a pro čeládku z mouky černé. Díky tomuto lakotnému jed-

nání se mezi čeládkou brzy rozšířila jednoduchá říkanka, kterou se snažila če-

ládka pokárat hospodyni za rozdílné dušičky. 

 

Dušičky věrný, 

nejste všecky stejný. 

Některý jste bílý, 

některý jste černý. 

 

Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých 

na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.    

V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si du-

šičky mohly popáleniny, způsobené očistcem natřít a trochu ochladit. 

Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což 
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bylo místy chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako du-

šičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se du-

šičky vrátit do očistce. 

Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, polože-

ných křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo 

pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané 

mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a 

chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova. 

Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy. 

 

Že z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween ví téměř 

každý, ale málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky po-

dobně jako je tomu dnes například v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsi-

vých masek. 

Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim" 
                        Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet 
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Významné listopadové dny 

Haloween 

 

Haloween si v našich krajinách většinou spojujeme s Amerikou – U.S.A. Tento 
svátek je však spjat s tradicemi a zvyky starých keltů známý spíše jako „Sa-
mhain“ a znamená to „konec léta“. V Evropě se slaví jako dušičky. 

Samhain byl keltský bůh, který je povážován za nositele smrti. Byl brán jako 
„konec“. 

Haloween se slaví z noci ze 31. Října na 1. Listopadu. Jedná se o noc,  kdy je 
předěl mezi světem živých a nemrtvých nejmenší. V dřívějších dobách byl tento 
den koncem roku a začátkem roku nového. Věřilo se, že Samhain dovoluje du-
ším mrtvých navracet se domů. 

V této nejmagičtější noci se dávají svítící lucerny vyrobené z dýní nebo tykví 
před vchod do domu nebo do oken. Tato světla měla vítat zemřelé předky a 
zároveň sloužit jako ochrana proti zlomyslným duchům. Jako zdroj světla do 
dýní byly použity kousky uhlí, později je nahradila svíčka.  

V tuto noc se v anglosaských zemích lidé, převážně děti, převlékají za různé 
bytosti z cizích světů a chodí koledovat všemožné sladkosti, ovoce, cukroví. 
V případě, že koledník nic nedostane, může daného nešťastníka, který neob-
darovává, různě poškodit Ať už jde o dům obvázaný toaletním papírem až po 
zkažená vejce v oknech. Jde o to, že se koledník může pomstít. 

http://www.orthodoxia.cz/zn_doby/helowen.htm 

http://halloween-page.unas.cz/halloween.htm 

Zpracoval: Filip Egri 
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Významné listopadové dny 

Sv. Martin 

11.11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského 
důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal 
a s křesťanstvím se seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl 
proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu. 
 
Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého nahého žeb-
ráka. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, 
z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě 
do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě 
a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít. O něco později, když mu bylo 
asi dvaadvacet let, byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. 
Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako pous-
tevník. Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec (úřad) v Tours. I po jme-
nování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde poz-
ději vzniklo opatství  Marmoutier. 
 
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá 
zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem. 
  
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Toto prastaré pořekadlo značilo, že v 
době, kdy tento světec slaví svůj svátek padal sníh a neodvratitelně se blížila 
královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní zima. 
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/sv.martin/zivot-a-legenda 
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Svatomartinské víno 
 

Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a 
ovocitá, která sice zrála pouhých několik hodin, ale za tuto dobu už stačila zís-
kat svůj osobitý charakter. Vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila do Veli-
konoc, do kdy si uchovávají svou příjemnou svěžest. 

Aby mohlo nést víno značku Svatomartinské, musí být vyrobeno z hroznů od-
růd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský (bílá vína) 
nebo Modrý Portugal a Svatovavřinecké (růžová a červená vína) na 
území České republiky a projít hodnocením nezávislé komise. Komise naslepo 
posuzuje standardním stobodovým systémem vlastnosti vína, jakými jsou 
vzhled (čirost a barva), vůně (intenzita, čistota, harmonie), chuť (intenzita, čis-
tota, harmonie, perzistence) a celkový dojem z vína. 

Tradičně se první Svatomartinská vína otevírají 11. listopadu v 11 hodin na 
mnoha slavnostních akcích po celém Česku. V posledních letech obliba Svato-
martinských vín překročila hranice Česka a Svatomartinská vína tak měli mož-
nost ochutnat také občané a návštěvníci Slovenska, ale třeba i vzdáleného Ja-
ponska. Také řada restaurací přijala obnovenou tradici Svatomartinského vína 
za svou a každoročně připravuje Svatomartinská menu. Stejně tak v obchodech 
a vinotékách se Svatomartinská vína poprvé objevují až 11. listopadu. 

Tradice Svatomartinského vína se po staletí vyvíjela zcela svébytným způso-
bem vycházejícím z koloritu českých zemí, především Moravy. Tady mladé víno 
získalo svůj název podle pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. 
Martina, tedy symbolicky 11. 11. Označení Svatomartinské víno ve spojitosti s 
vítáním nového vína se začalo užívat již na dvoře císaře Josefa II.[4] Začátkem 
listopadu končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba a některá vína 
bývala už tou dobou ve sklepě „vyčištěna“, a proto bylo zvykem ochutnávat 
novou úrodu. Toto období připadalo na dobu, kdy byla sklizeň již v bezpečí pod 
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střechou a blížil se klidný advent spojený s předvánočním půstem. Svatomar-
tinské tak bylo vždy spjato s časem bohatého hodování a bujarého veselí. Od-
tud pochází dnes již tradiční spojení – svatomartinská husa a Svatomartinské 
víno. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatomartinsk%C3%A9_v%C3%ADno 

 

Zpracovali: Filip Egri a Petra Sládková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

HÁDANKY 

 
1) Běhá to okolo chalupy, 

dělá to cupity dupity? 
 

2) Běžím, běžím, 
nemám dech. 

Přitom ležím na zádech. 
Kdo jsem? 

 
3) Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 
Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 

 
4) Čtyři rohy, 
žádné nohy, 

chaloupkou to pohne? 
 

5) Do šatu mě nabíráš, 
pak přede mnou zavíráš, 
v teple pro mne slzí oči, 

vše se za mnou venku točí, 
beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mne do mouky. 
Kdo jsem? 

 
6) Dvě sovy vedle sebe sedí, 

aniž o sobě vědí? 
 

7) Chodí v koruně, 
král není, 

nosí ostruhy, 
rytíř není. Má šavli, 

husar není, 
k ránu budívá, 
ponocný není? 
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Křížovka 
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  Osmisměrka 
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Sudoku 
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Příběh Lajpa 3. 
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VAŘENÍ V DÍLNĚ 

Ráda bych vám všem předala několik důležitých informací týkajících se pravi-
delného vaření v STD, na kterých jsme se domluvili s klienty na úvodní schůzce 
v STD 1. října… 

Kdy bude společné vaření probíhat? 

 Každou středu dopoledne od 10 hodin. 

Co se bude v listopadu vařit? 

5.11.   Bramboračka + chleba 

12.11.  Rýžový nákyp s meruňkami 

19.11. Segedínský guláš s knedlíkem (kynutý, hrnečkový) 

26.11.  Francouzské brambory 

Kdo se může zúčastnit? 

Každý z klientů, který se mi osobně, telefonicky či e-mailem nahlásí nejpozději 
v pondělí před plánovaným vařením. Platí jednoduché pravidlo, že kdo se bude 
podílet na vaření, ten bude také jíst  

Jakým způsobem se mi hlásit? 

Petře Sládkové, tel. 778 528 294, e-mail: sladkova@fokus-mb.cz                                

Kolik vás to bude stát? 

Cena jídla se bude pohybovat kolem 40 korun za porci, na ceně se vždy domlu-
víme předem. 

Petra 
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Co jsme vařili a pekli v říjnu 

Špagety 

POTŘEBUJEME:  

 Olej 
 Sůl, pepř, bazalka 
 Špagety 
 Cibule, česnek 
 Salám 
 Rajský protlak, cukr 
 Sýr 
  

POSTUP: 

Vodu osolíme a dáme vařit. Do vroucí vody nasypeme špagety. Špagety ne-
cháme ve vodě podle návodu na obalu- je to kolem 12 minut, ale raději 
ochutnáváme, zda jsou již měkké. Poté scedíme. 

Cibuli nakrájíme na drobné kostičky. Salám také nakrájíme na drobné kos-
tičky. Česnek oloupeme a prolisujeme ho. 

Na pánvi rozpálíme trochu oleje. Na rozpáleném oleji osmahneme cibulku 
spolu s česnekem do zlatova. Přidáme salám, necháme společně prohřát, 
poté přilijeme rajský protlak. Dochutíme – cukr, sůl, pepř, bazalka. (podle 
chuti můžeme přidat i jiné koření). Celou směs smícháme se špagetami, posy-
peme strouhaným sýrem a je hotovo.  

TIP: Pokud máme hodně česneku, můžeme ho oloupat a naložit do oleje. 
Schováme do lednice a můžeme použít třeba za měsíc, až se bude hodit.  
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Švestkové knedlíky z tvarohového těsta 

Na 2 porce potřebujeme: 

30 dkg polohrubé mouky 

1 žloutek 

kousek másla 

1 kostka měkkého tvarohu 

špetka soli 

1 lžička cukru 

půl hrnku mléka  

 

Postup 

Všechny suroviny smícháme a vařečkou z nich vypracujeme těsto. Na vále vy-

tvoříme z těsta pruh, který rozkrájíme na kousky (čtverečky), do nichž balíme 

švestky. Hotové knedlíky vhodíme do vařící vody. Když knedlíky vyplavou na 

hladinu, je hotovo a můžeme je vyjmout. Při vyndávání každý knedlík propích-

neme vidličkou, aby nám neztvrdly.  
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Vývar se strouháním 

 

Potřebujeme: 

Maso – může být rúzné – kuřecí, vepřové, hovězí…  

Kořenovou zeleninu – petržel, celer, mrkev 

Pepř celý 6 kuliček 

Nové koření 4 kuličky 

1 bobkový list 

Sůl  

1 vejce, hrubá mouka 

Postup 

Maso omyjeme pod tekoucí vodou a vložíme do hrnce se studenou vodou. 

Přidáme očištěnou zeleninu, koření a sůl. Dáme vařit. Hotový vývar scedíme, 

uvedeme ho do varu a přidáme strouhání. Strouhání si uděláme z vajíčka a 

hrubé mouky – smícháme dohromady a spojíme v těsto, které nastrouháme 

na struhadle. Vaříme asi 5 minut a poté přidáme okrájené maso a nakrájenou 

zeleninu (které jsme předtím scedili). Dosolíme, dochutíme a je hotovo. 
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Kuře na paprice s rýží 

Potřebujeme: 

Rýže 

Kuře celé (mohou být i kuřecí řízky, pokud se nám nechtějí obírat kosti) 

2 střední cibule 

2 bobkové listy 

2 kuličky nového koření 

1 kostka slepičí bujón 

3 kuličky celého pepře 

1 lžička sladké papriky 

Šlehačka 12% 

3 lžíce hladké mouky 

1 lžička soli 

2 litry vývaru z kuřete 

Olej 
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Postup 

Kuře rozporcujeme na 4 díly, opláchneme ho a dáme do hrnce se 2 litry stu-

dené vody. Do hrnce přidáme celou cibuli i se slupkou a 1 lžičku soli. Kuře va-

říme do měkka asi 1 hodinu. Po uvaření kuře vyndáme a obereme ho, nakrá-

jíme ho na malé kousky.  

V dalším hrnci rozpálíme trochu oleje, přidáme nakrájenou cibulku. Až cibulka 

zezlátne, přidáme bobkový list, nové koření, celý pepř a sladkou papriku – 

rychle mícháme a sundáme hrnec z rozpálené plotny. Zalijeme to vývarem 

z kuřete a přidáme slepičí bujón. Vaříme 15 minut. Vývar přecedíme, aby-

chom se zbavili koření.  

Do půl litru studené vody nasypeme 3 lžíce hladké mouky a pořádně rozkved-

láme, aby tam nebyly hrudky. Přes sítku tuto směs vlijeme do vývaru a mí-

cháme asi 3 minuty. Potom vaříme na mírném ohni cca 20 minut. Nakonec 

přilijeme pomalu smetanu a necháme projít varem. Omáčka je hotová.  

Rýži připravujeme podle návodu na obalu.  
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Jablečný závin 

(2 nohavice) 

 

Suroviny: 

listové těsto    1 balíček 

hladká mouka    dle potřeby 

strouhanka (nebo strouhaný kokos) dle potřeby 

jablka     4 středně velká jablka 

hrozinky    2 lžíce 

cukr krystal    dle potřeby a dle kyselosti jablek 

skořice 

vejce     1 ks 

 

Postup přípravy: 

Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky (můžeme nakrájet na menší 
kousky nebo nastrouhat). Těsto rozdělíme na dva díly a vyválíme dva obdél-
níky. Když máme hodně šťavnatá jablka, slabě ho poprášíme strouhankou nebo 
strouhaným kokosem. Rozložíme plátky jablek, případně nakrájené ořechy, dle 
potřeby osladíme, posypeme propláchnutými rozinkami a skořicí. Kratší strany 
přehneme dovnitř a delší strany přeložíme přes sebe. Švem položíme na plech. 
Potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme. Zpočátku 10 minut na 220st. potom 
teplotu snížíme na 180 a pečeme ještě cca 20 minut. Teplota a čas jsou orien-
tační. 
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Výborná jablečná bábovka 

Suroviny: 

rozinky    1 lžíce 

vejce    3 ks 

jablko   6 ks 

hladká mouka  180 g 

cukr   120 g 

prášek do pečiva 1 balíček 

máslo    160 g 

mletá skořice  1 lžička 

sůl   špetka 

tuk na pečení  dle potřeby 

kokos na vysypání dle potřeby 

moučkový cukr  na posypání 

Postup přípravy 

Nachystáme si všechny suroviny, ty musí mít při pečení pokojovou teplotu. Celá vejce 
metličkou vyšleháme s cukrem. Přidáme rozpuštěné máslo, nastrouhaná jablka, mle-
tou skořici a rozinky, které jsme si předem namočili. 

Do základu přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva a se špetkou soli. Společně 
vymícháme do hladkého těsta, které vlijeme do vymazané a kokosem vysypané větší 
bábovkové formy. Bábovku vložíme do trouby předehřáté na 175 °C a pečeme asi 35-
40 min. Vyzkoušíme špejlí, zdaje bábovka upečená. Upečenou bábovku necháme vy-
chladnout a poté opatrně vyklopíme. Na závěr můžeme bábovku pocukrovat moučko-
vým cukrem a podáváme. 
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Promítání dokumentu v STD 

 

 

 

 

 

Kdy: 12. 11. 2014 od 13:00 hodin 

Kde: STD Karlovy Vary 

Název dokumentu: Nepotopitelný Titanic 

!Nové pohledy na slavnou katastrofu – potopení Titanicu! 

Těšíme se na Vás a věříme, že účast bude veliká  
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PROJEKTOVÉ DNY 

Každý druhý čtvrtek v měsíci se budou konat v prostorách STD v Karlových Va-
rech Projektové dny. V tyto dny se budeme věnovat určitému tématu… Těšit 
se můžete na přednášky, promítání i praktické ukázky. Nejbližší projektové dny 
budou zaměřeny na tato témata: 

13. listopadu 2014  – Den se zvířaty 

11. prosince 2014 – Vánoce a Vánoční tradice 

8. ledna 2015 - O čajích a čajový obřad  

Na projektové dny srdečně zveme také klienty spolupracující s terénními 
týmy v Sokolově a Chebu, kteří to k nám mají daleko. Doprava klientů do STD 
ze vzdálenějších míst bude probíhat po domluvě s terénními týmy. 
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POZVÁNKA NA 1. PROJEKTOVÝ DEN 

 

Téma: Den se zvířaty (využití zooterapie) 

 

 

Datum: čtvrtek 13. Listopadu 2014 

Místo konání: prostory STD v Karlových Varech 

Čas: od 13 hodin 

Co potřebujete s sebou? Jen dobrou náladu  
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Kde jsme byli na výletě 

Výlet do minizoo 

V sobotu 25.října jsme jeli s Fokusem na výlet. Původně jsem ani nechtěla jet, 
ale láska ke zvířátkům zvítězila. Sešli jsme se tedy na Horním nádraží v Karlo-
vých Varech. Bára, Tereza, Karolína a má maličkost a později dorazila ještě Míša 
s vnučkou Adélkou, která se moc těšila na zvířátka. Krom Míši a Adélky, které 
jely autem, jsme se vydaly na cestu. Cesta mi přišla dlouhá a nudná, jelikož 
mezi námi nebyl nikdo, kdo by něco zajímavého vyprávěl, ale občas se nějaké 
to téma k hovoru našlo a pár slov jsme prohodily. 

Konečně jsme byly u cíle. Vyzvedli jsme na zastávce ještě Filipa a Míša s Adél-
kou na nás už čekaly .A teď přišlo to hlavní, koupit vuřty, na které se přece 
těšíme úplně nejvíc. Když jsme dorazili, moc hezky nás paní domu přivítala a 
nabídla nám čaj a kávu, což jsme s povděkem přijali, protože jsme byli hrozně 
vymrzlí. 

Po čaji a kávě jsme se šli podívat ven na zvířátka. Bylo jich požehnaně. Kočky, 
koně ovce, králíci , bažanti, poté jsme se odebrali dovnitř, kde na nás čekali 
papoušci, hadi, pavouci, rybičky v akváriu, činčily a makak. Bára se trochu bála 
pavouků a proto jsme šli raději konečně rozdělat táborák. Oheň jsme rozdělali 
napoprvé, což o to, ale v nestřeženém okamžiku kočka ukořistila vuřta a utekla 
s ním kamsi. Od té doby Adélka musela vuřtíky hlídat. Snědla jsem dva a odešla 
do tepla na kávu. Tam jsem si trošku vylila srdíčko Terezce, čeho se bojím a co 
je mi líto atd. No každý má svou třináctou komnatu. Vyšla jsem ven a vidím jak 
Bára sedí na koni. Nakonec jsme se svezli všichni krom Filipa a Míši. Asi k tomu 
měli své důvody. Popovídala jsem během jízdy s Karolínou, zjistila jsem že cho-
dila na stejnou školu jako já. Pak jsme ještě chvilku poseděli, ale jelikož jsem 
chtěla chytit vlak ve 14:22 museli jsme se rozloučit. Byly to nervy. Tereza sle-
dovala hodinky ala půl minutu. Ale nakonec jsem vlak stihla a dokonce si stihla 
koupit i lístek. Už jsem zažila i hezčí výlety, ale i tento byl pěkný. Hlavně ta jízda 
na koni. On je totiž opravdu svět z koňského hřbetu nějak krásnější. 
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Zpracovala: Lucie Zvolánková 

 

 

 

 

 

 

Kde jsme byli na výletě 
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Jízda parníkem, která se konala 2. 10. 2014 v hlavním městě Praze 

Už jako každý rok se konala jízda parníkem všech fokusáků ze všech krajů a 

měst. Na parník se vyráželo z Fokusu z Karlových Varů ve 12 hodin. Jelo se vo-

zem Dacia -  7 místným vozem, který je spolehlivý a dovezl nás bez problémů 

do Prahy. Za volantem seděla Tereza Heineková, která předvedla zručnost ří-

zení vozu. Jela naprosto klidně a spolehlivě. Jelo se podle paměti, protože v 

autě nebyla automobilová navigace. Na parníku jsem byl už po čtvrté, takže 

jsem se chopil ve voze navigování na dané místo v Praze. Zaparkovalo se v pod-

zemních garážích a poté jsme se klienti i personál vydali k určenému místu na 

náplavce, kde kotví lodě různých značek a velikostí. Naše loď se jmenovala Ce-

cílie. Po půlhodinovém čekání, kdy se sešlo mnoho fokusáků ze všech krajů a 

měst, bylo takové malé přivítání a kapitán a majitel lodi zavelel k pouštění fo-

kusáků na plavidlo. Bylo nás tam o něco méně než vloni, ale to se dá přičítat, 

že třeba někteří klienti jsou marodný, a nebo se pohybují někde jinde. Přesto 

se loď pomalu zaplnila a mohlo se vyplouvat na Vltavu. Vyplulo se v 16 hodin a 

návrat byl k molu v 18 hodin. Celá plavba byla nádherná a už jako každý rok 

hrála na lodi kapela a loď byla plná občerstvení pro naloděné hosty. Byla tam 

široká škála pokrmů od salátů až po kuřecí maso a dorty. U lodního baru se 

prodávalo pivo a vínko, tvrdý alkohol byl preventivně zakázán. Což je dobře 

vzhledem k léčbě klientů různými léky. Na lodi se všichni chovali slušně a nikdo 

nedělal nic, co by si kapitán lodi nepřál. A vždy dopředu byl každý informován 

o tom, co smí na lodi dělat a co naopak ne. Což každý pasažér jistě uvítal. Loď 

je poháněná naftovým motorem, který dovede jet až 20 kilometrů v hodině. 
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Loď dovede plně manévrovat do všech světových stran. Na lodi je také velká 

houkačka, která odhání veslaře a kterou se lodě zdraví. Loď plula tedy 2 hodiny 

a bylo opravdu co obdivovat, už teď můžu tvrdit, že loď a Praha jsou krásný. Z 

lodi bylo vidět Karlův most, Petřínská rozhledna, Pražský hrad, Hotel Hilton, 

Střelecký ostrov a plno kaváren kolem břehu Vltavy. Člověk opravdu může oce-

nit tuto krásnou jízdu na Vltavě, která nám do srdcí vlije plno krásného. K molu 

loď zakotvila v 18 hodin večer, kdy už pomalu ale jistě zapadalo slunce. Z lodi 

se všichni vylodili v pořádku,  nastalo loučení klientů fokusáků a kapitán ozná-

mil, že se pojede snad i příští rok. Pak se šlo opět z náplavky jak klienti, tak 

terapeuti do podzemních garáží, kde byly zaparkovaná auta. Ta nás poté bez 

problémů odvezla až do Varů. Cesta trvala asi tři hodiny, jelikož Praha byla 

ucpaná, protože zrovna ten den se hrál fotbal. Orientace výjezdu z Prahy byla 

bez komplikací, cesta na Vary už byla lepší. Dálnice nebyla tak plná kamionů. 

Terezka se opět za volantem předvedla pouze v dobrém, jela opatrně, aby ne-

ohrozila klienty a ostatní vozidla. Bylo vidno, že řidička byla dosazena za volant 

po právu a jela na výbornou. Takže k zakončení - vše bych obodoval na jed-

ničku, vše se povedlo jak mělo a parník  tento rok dopadl opět na výbornou. 

 

Zpracoval:  Zdeněk Vopálka 

 

 

Poezie 

LISTOPAD 

Jiří Orten 
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Vždy jednou za čas, za čas, který míjí 

jako váš malý pláč, jak vaše touhy mladé, 

přichází starý pán a sklání těžkou šíji. 

Ztratil jsi něco snad a hledáš, listopade? 

 

Kotouče páry, zimy, kterou saje 

zavátý park a všechny jeho stromy 

s jehlami deště, který naříkaje 

rozehrál rozbité a dyšné gramofony. 

 

Co hrají? Hrají list, čáry jež nečarují, 

list hrají, který se na slepé cestě klade, 

zatím co dívky spí u draků v černé sluji. 

Ztratil jsi, nenajdeš, ó běda, listopade! 

 
 

 

Poezie 

Dušičky 

Lucie Zvolánková 
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Hřbitovy svítící plameny svíček 

Je čas dušiček a hodina duchů 

Pohřební věnce a břečtan tiše tu spí 

Kde se vzaly tyhle svátky jen málokdo ví 

Houkání sýčka a strašidel reje 

Co se to děje, že klíží se víčka 

Na dušičky, pozor dejte 

Na svoje zemřelé vzpomínejte 

Alespoň na chvíli zanechte spěchu 

A zbavte náhrobky prachu a mechu. 

Víčka se zavřela vyhasl plamen 

Už je s ním amen a není mu pomoci 

Za stromem číhá tu postava bledá a vítr se zvedá 

Je chladný jak kámen, duše si zpívá do noci 

Na dušičk , pozor dejte na svoje zemřelé vzpomínejte. 

Alespoň na chvíli zanechte spěchu 

A zbavte náhrobky prachu a mechu. 

Křídla má zlomená nevzlétne víc 

Sto roků v temnotě musí tu žít 
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Popral se statečně se svým údělem 

Za odměnu může spát pod náhrobním kamenem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezie 

CHTĚLA BYCH MILOVAT 

Kateřina Šíbrtová 
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Chtěla bych milovat, nemám koho. 

Chtěla bych se radovat z maličkostí, ale není s kým ani z čeho. 

Chtěla bych být šťastná, nemám s kým. 

Nechci už být pořád sama, tak co s tím??? 

 

U okna sedím, na nebe hledím. 

Vidím padat hvězdičku, posílám ti hubičku. 

Mám jedno velké přání, chci zažít krásné milování. 

Bylo by to krásné, jako kapky deště, proto ptám se tě, chceš to ještě? 

 

Jsi má láska na zemi, jsi provoněná růžemi. 

Létáš na křídlech v oblacích, já dole počítám, kdy se mi vrátíš. 

Spolu toho zvládneme mnohem víc, tak podej mi svoji dlaň a nic víc. 

Pojď, půjdeme ruku v ruce svému štěstí a osudu naproti vstříc. 

 

Dej mi tvoji lásku o nic víc tě nežádám, na oplátku já ti dám tu moji, pokud ji chceš. 

Dej mi duši, já ti dám mou. Dej mi hvězdy, já ti dám celé nebe. Dej mi slunce, já ti 
dám sama sebe. 

Tady máš srdce mé… dostanu já to tvé???



 
 

Povídka ze života 

STEHNO – Sranda i prokletí 

Autor:  Jindra 

Starý Franta Stehno je můj letitý soused. A když píšu letitý, myslím tím jednak, že vedle nás 
bydlí odnepaměti a jednak, že už má na krku osmý křížek. Co ho znám, je hluchý jak pařez. 
On sám si s tím příliš hlavu neláme, ale pro okolí je to někdy horor, někdy důvod k veselí. 

   Třeba, když ještě chodili s Marjánkou – budiž jí země lehká – do biografu, ti, co je znali, šli 
domů ještě před zhasnutím v sále, ti ostatní pár minut po začátku filmu. Důvod byl prostý – 
každou minutu prořízl hlediště hlučný Frantův hlas: „Co říká?“ a hned nato ječivá odpověď, 
aby Fanouš slyšel: „Že ji miluje.“ 

   „Tak ať se nemaluje, když mu to vadí!“ namítl mužíček, což chtělo samozřejmě korekci: 

   „Ale prdlajs, on ji miluje!“ 

   „Jo ták, a co vona?“ 

   „Vona ho taky.“ 

   „Jaký vlaky?“ 

   „Žádný vlaky, taky!“ 

   Prostě – zejména zahraniční filmy dostávaly v podání Stehnových zbrusu nový dabing. Bo-
hužel – jen málo lidí ho dokázalo vstřebat celý. Správce kina měl tu milou dvojici rád, protože 
díky ní chodila většina diváků na mnoho filmů opakovaně. 

   Podobné to bylo i v jiných veřejných prostorách. Stehnovi byli k nepřeslechnutí, a to nejen 
ve verbálním slova smyslu. Frantovo tělo mělo, jak už to u chlapů bývá, kromě úst i jiný ot-
vor. To se vždycky šibalsky rozhlédl kolem sebe, maličko se přizvedl na židli a … PRÁSK! 
On jediný nic neslyšel, a tak se tvářil nenápadně. Někdy se dokonce pohoršeně podíval na ně-
koho poblíž a významně si mával před nosem dlaní. 

   „Ty seš čuně,“ drkla do něj většinou Marjánka. 

   „Kdo stůně?“ opáčil bezelstně Fanda, ale nikdy se jméno toho maroda kupodivu nedověděl. 

   Nejvíc ale zavařil mně. Mezi naší a jejich zahradou je dřevěný plot, který už má něco za se-
bou, a tak jsem sehnal pár odenků růže z Jericha a rychle rostoucí šlahouny jsem navedl do 
těch starých planěk. Obrostlo to docela utěšeně a nevypadalo to špatně. Jednou vidím nad tou 
houštinou Fandovu hlavu. Převracel v ruce větvičku plnou květů a zkoumavě si ji prohlížel. 

   „Nazdar, Františku. Copak tu zkoumáš?“ 

   „Ále to víš, furt mě loupe v kříži, ale jinak se mám dobře, to zas jó.“ pochopil moji otázku, 
jak mu zbytky sluchu dovolily a dodal: „Koukám tady na to čmejří – copak to je?“ 



 
 

   „To je růže z Jericha.“ 

   „Copak to?“ 

   „RŮŽE Z JERICHA!“ zařval jsem tak, že si kolemjdoucí museli myslet, že prodávám saze-
nice. 

   „Aha, tak to jo,“ byl Franta konečně doma a bádal nad květy dál. Dělal jsem dál svoji práci, 
až se po chvíli ozvalo: „Tak nazdar, dneska jdu na pívo.“ 

   „Tak si to hezky užij,“ popřál jsem mu. 

   „Nikomu, komu bych co dlužil?“ brblal Fanouš při odchodu. 

   Ten den byl pro nás náročný, a tak jsme si šli dřív lehnout. Neodpočívali jsme ani hodinu, 
když se ozvalo vytrvalé zvonění, k němuž se, než jsem stačil na sebe něco hodit, přidalo i 
bouchání na dveře a následně i volání: „Policie České republiky, otevřete!“ 

   Podíval jsem se do kukátka a opravdu – venku stáli dva policisté. Co se jen mohlo stát? pro-
létlo mi hlavou při odemykání. 

   „Dobrý den, Policie České republiky. Jste pan Květoň?“ oslovil mě jeden ze strážců zákona. 

   „Ano,“ odpověděl jsem zaraženě, protože jsem za nimi zahlédl souseda Frantu. 

   „Můžete nám předložit váš doklad totožnosti?“ řekl druhý policista skoro výhružně. 

   „Moment,“ vyhrkl jsem a šel do pokoje pro občanku. Co se to děje? Snad se Franta neopil a 
nešel mě udat za křivé nařčení kvůli tomu nedorozumění s dlužením? létaly mi hlavou ty 
nejabsurdnější domněnky. Podal jsem průkaz policistovi, on si z něj něco opisoval a pak mi 
řekl strašnou větu: „Pojďte, prosím, s námi.“ 

   „Můžu se aspoň rozloučit s manželkou?“ vypadlo ze mě téměř prosebně. 

   „To není třeba – jdeme jenom na zahradu,“ odpověděl příslušník. 

   „Zatím,“ podotkl výhružně ten druhý a obrátil se na Frantu: „Tak pojďte, pane Stehno, uká-
žete nám, kde je to místo.“ 

   „To zase jó, čisto oni maj,“ zahlaholil soused. 

   „KDE TO JE?“ zaburácel policajt Fandovi do ucha. 

   „Jo ták, tak to jo, pojďte za mnou, ale je tam tma, nic neuvidíte.“ 

   „To nechte na nás, občane,“ mávl rukou muž v uniformě. 

   „Ale kdepak, nic se vám tam nestane, voni psa nemaj. Já jen, že nic neuvidíte.“ 



 
 

   „JDEME!“ měl toho už evidentně plné zuby ten přísnější, a tak se naše procesí vydalo na 
cestu. 

   „A kam jdeme? Co se stalo?“ dovolil jsem si otázku. Vlastně dvě. 

   „No, to budeme chtít právě slyšet od vás,“ odpověděl mi klidně ten hodnější. 

   Na zahradě byla tma jako v pytli, ale hoši vytáhli pořádné baterky a Franta se nadšeně vrhl 
do jejich kuželů: „Pojďte, tamhle to je.“ 

   Skoro poklusem jsme se vydali za ním. Zůstal stát u plotu a vítězoslavně na něj ukázal: 
„Tady to máte.“ 

   „No, tak teď vy, pane Květoň – jak hluboko jste ji zahrabal?“ 

   „Koho proboha?“ nevěřil jsem svým uším. 

  

   Nebudu vás dál unavovat tím podivným rozhovorem, který tehdy u nás na noční zahradě za 
svitu baterek probíhal. Chvílemi jsem měl pocit, že hluchý není jen soused, ale že to postihlo 
nás všechny, takže byste z té debaty měli v hlavě jen chaos. Shrnu pouze v kostce, co se tehdy 
stalo. 

   Franta byl na pivu, probíral tam s kumpány kde co, až si jeden z nich postěžoval, že má na 
zahradě takovou hnusnou boudu a potřeboval by ji nějak zamaskovat. A protože pár piv u 
každého chlapa působí jako zesilovač, slyšel i Fanouš, o čem je řeč, a hned se blýskl nově zís-
kanou informací: „Květoň už je v klidu, má na zahradě u plotu kůži z Wericha.“ 

   „Co blbneš, vole, ten už je dávno po smrti.“ 

   „No, dyť to povídám,“ zareagoval pohotově Franta, což stačilo k tomu, aby někdo aktivní 
vytočil 158… 

Zdroj:  http://www.piste-povidky.cz/autorske-dilo/144686 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotokoutek 

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

                                          

     Walliserský kozlík od Elišky M. Chlapcové                                  Gejzír od Martina Sedláčka 

                                                                                          

                                                         
Beauty – ježek bělobřichý od Beatrice Slavíkové                            Jeleni z obory u Horního Slavkova si  

                                                                                                                pochutnávají  na jablíčkách od Honzy  

                                                                                                                Mišingera – foto od Elišky Petříkové  

 

                

 

 

 

 

 



 
 

Užitečné internetové odkazy 

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

 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jízdní řád 

 

 



 
 

Kontakty do Fokusu 

V průběhu měsíce září došlo ve Fokusu k personálním změnám, a to jak v te-
rénních týmech, tak i v sociálně-terapeutické dílně. Nové 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 

777 365 237 

Štěpánka Šimková 775 562 060 

Eliška Petříková, DiS.  778 528 293 

Petra Sládková, DiS. 778 528 294 

 

 

 

 

 



 
 

Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Ing. Michaela Štollová – vedoucí  
služby 

775 562 061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775 562 059 

Andrea Hůlová 777 481 105 

Diana Kostková, DiS. 775 562 064 

Karolína Polívková 778 528 291 

Dagmar Škarpová 778 528 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

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 

Eliška M. Chlapcová 778 562 054 



 
 

Beatrice Slavíková, DiS. 778 528 295 

        Pokud máte chuť, vymalujte si na závěr mandalu pro lepší náladu… 

 

 

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

 



 
 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  


