
 
 

                   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. 

  

Leden 2015 



3 
 

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 únorového čísla je 29. 1. 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. 

 

 

Úvodní slovo šéfredaktorky 

Za celý kolektiv dílny si Vám dovoluji popřát v tomto roce mnoho šťastných dní a osobních 
úspěchů, častý úsměv na tváři a nekonečný humor. Těšíme se na chvíle, které společně 
strávíme v STD. 

                                                                                                                                       Petra Sládková  

 

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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PROGRAM STD – leden 2015 
5.-9.1. 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   příprava měsíčníku práce na PC 

Úterý posezení u kávy Zprávy cvičení   příprava měsíčníku práce na PC 

Středa posezení u kávy Vaření   společenské hry práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy Šití   vycházka 

Pátek posezení u kávy 
údržba a úklid 

prostor pečení moučníku   malování práce na PC 

        

12.-16.1. 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 Zprávy cvičení   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

Úterý posezení u kávy výroba šperků čtení   společné zpívání práce na PC 

Středa posezení u kávy vaření   společenské hry práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy trénink kognitivních funkcí   Projektový den – Čajový obřad 

Pátek posezení u kávy 
údržba a úklid 

prostor pečení moučníku   výtvarné a kreativní techniky práce na PC 

        

19.-23.1. 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 Zprávy cvičení   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

Úterý posezení u kávy Šití čtení   promítání dokumentu práce na PC 

Středa posezení u kávy vaření   společenské hry práce na PC 

Čtvrtek posezení u kávy 
trénink kogn. 

Funkcí zumba   vycházka práce na PC 

Pátek posezení u kávy 
údržba a úklid 

prostor pečení moučníku  malování práce na PC 

        

26.-30.1. 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 Zprávy cvičení   trénink kognitivních funkcí práce na PC 

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

Středa posezení u kávy Vaření  společenské hry práce na PC  

Čtvrtek posezení u kávy příprava měsíčníku  osobnosti práce na PC  

Pátek posezení u kávy 
údržba a úklid 

prostor pečení moučníku  výtvarné a kreativní techniky práce na PC   

        
Změna programu vyhrazena! 
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Leden 

Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce 
pochází od slova led – měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován 
jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v roce 153 došlo ke 
změně začátku roku z 1. března na 1. leden. 

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha a na konci ve znamení 
Vodnáře. V astronomických termínech začíná v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí 
Kozoroha. 

 

Lednové pranostiky 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
 Holomrazy - úrody vrazi. 
 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 
 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 
 Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
 Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
 Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 
 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 
 Leden jasný, roček krásný. 
 Leden studený, duben zelený. 
 Lednová zima i na peci je znát. 
 Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 
 Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 
 Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 
 Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři dále 

(délka dne). 
 Suchý leden, mokrý červen. 
 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 
 V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína. 
 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leden 
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Rauhnächte 

Rauhnächte - přeloženo něco jako "drsné noci" jsou starodávné svátky, které se slavili mezi 
24. prosincem a 5. lednem - mezi Vánocemi a tzv. Nocí Perchty", která předcházela svátku Tří 
Králů (6. 1.) Je tedy patrné, že se jedná o 12 nocí, během kterých se pokud možno 
nepracovalo, pouze se lidé věnovali pozorování toho, co se děje. Rauhnächte se počítají vždy 
od půlnoci k půlnoci, první tedy začíná 24. 12. v 24:00, poslední končí 5.1.v 24:00. 

Původ mají Rauhnächte v jedenácti "přebytečných" dnech, které zbývají mezi dvanácti 
lunacemi (tj. mezi dvanácti měsíci podle měsíčního kalendáře, tj. od novu k novu nebo od 
úplňku k úplňku) a slunečním rokem. "Měsíční" měsíc (odborně se mu říká synodická perioda) 
je 29,53 dní dlouhý. Vynásobíme-li synodický měsíc dvanácti, obdržíme 354 dny (a kousek). 
Do 365 dnů tedy zbývá právě jedenáct dnů nebo, chceme-li, dvanáct nocí. 

Naši předkové používali Rauhnächte jako orákulum k věštění průběhu nadcházejícího roku. 
Tím je první Rauhnacht signifikantní pro leden, druhá pro únor atd. Dále existovaly zvláštní 
noci - 28. 12. a 5. 1.. Toto byly "mazací" nebo "obracející" noci - když například bylo 24. - 27. 
hrozné počasí, nebo se rodina hádala, během noci 28/29 bylo možno koncentrací na to, co se 
stalo a za pomoci představy, že se to vše "obrací v dobré" a že vše je zalito barevným světlem 
(otázky pro šamany - jaké barvy musí být toto světlo?), učinit nápravu.  

Rauhnächte jsou také spojovány s "divokou jízdou" ("wilde jagd") Odina a jeho spolulovců. V 
mracích bouří tohoto času se objevují jezdci, divoce uhánějící nad krajinou - duše zemřelých 
válečníků, provázení vlky, kanci a jinými divokými zvířaty a vedené nordickým bohem Odinem. 
Při tom oplozuje pěna odlétající od huby Odinova osminohého koně Sleipnira matku zemi - 
všude, kam tato pěna spadně, bude devět měsíců později růst posvátné věštecké 
muchomůrky (Amanita muscaria). Před těmito "dušemi zemřelých" je nutno se podle pověstí 
chránit a pokud se s nimi člověk setká, jim bez bázně říci, aby táhli dál. V domech se věšelo 
jmélí jako ochrana proti démony, vykuřovalo se myrhou a olibanem a pořádaly se procesí ke 
cti Perchty (Brechty) a paní Holle. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Lucka Zvolánková 
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Imbolc 
 
Imbolc se ještě více než ostatní keltské svátky spojuje s ohněm. Jeho obdoba je Nový rok, který se však 
u nás slaví 1. ledna, zatímco Imbolc byl slaven 1. a 2. února. Dnešní ohňostroje tehdy nahrazovaly ohně 
- podle nich se mu také říkalo svátek ohně nebo svátek světel. Byla to oslava brzkého odchodu zimy. 
Tradiční jídla byla kořeněná nebo to byly mléčné výrobky. 

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků irského kalendáře slavený Gaely a některými jinými keltskými 
kulturami, odehrává se na počátku února nebo při prvních známkách začínajícího jara. Nejčastěji je 
slaven 2. února, tedy mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Původně byl zasvěcen bohyni 
Brigid, v křesťanské době byl přijat jako den sv. Brigidy. V Skotsku je tento svátek znám také jako Là 
Fhèill Brìghde, v Irsku jako Lá Fhéile Bríde a ve Walesu jako Gŵyl Fair. Ve stejný den je slaven 
křesťanský svátek Hromnice. 

Imbolc je také tradičním časem předpovídání počasí. Důležitou součástí svátku je oheň a očištění 

Imbolc je svátek světla, proto při rituálu použijeme co nejvíce světel - umělých i svící. Oltář pokryjeme 
zeleným ubrusem a ozdobíme bílými květinami. Na rituál použijeme oranžovou a červenou svíčku, 
nejlépe navoněné skořicí nebo františkem. Vytvoříme ochranný kruh, zapálíme červenou svíčku a 
vyslovíme: 
 
"Je čas svátků pochodní. 
Kdy každá se leskne a září, 
Aby uvítala znovuzrození Boha. 
Oslavuji Bohyni. 
Oslavuji Boha. 
Celá Země oslavuje. 
Pod svým pláštěm spánku." 
 
Zapálíme oranžovou svíčku od červené, oranžovou svíčku neseme před sebou, pomalu obcházíme 
kruh ve směru hodinových ručiček a odříkáváme: 
 
"Celá země je zahalena zimou. 
Vzduch mrazí a mráz zakryl Zemi. 
Ale Pán slunce, 
Rohatý pán zvířat a divokých míst, 
Neviděn se znovu zrodil 
Z dobrotivé Matky Bohyně, 
Paní plodnosti. 
Buď zdráv, Veliký Bože! 
Buď zdráv a vítej!" 
 
Zastavíme se před oltářem a zvedneme svíčku, pozorujeme plameny a představujeme si, jak oplýváme 
kreativitou, obnovenou energií a sílou. Ozdoby ze svátku Yule spálíme, abychom měli zajištěné štěstí v 
příštím roce. 
Kruh se uvolňuje a oslavujeme, k jídlu vybíráme mléčné výrobky, jídla s hrozinkami, ale i kořeněná a 
šťavnatá jídla. Jako nápoj zvolíme kořeněné víno. Tradicí svátku je při západu slunce v každém pokoji 
zapálit svíčku nebo rozsvítit všechny lampy v domě na počest znovuzrození slunce 
 

Zpracovala: Lucka Zvolánková 
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6. leden – Tři králové 

Dnešního dne se shodují všechny křesťanské kalendáře na tom, že mají svátek "Tři svatí králové", jak 
se svátek dříve nazýval. Šestý leden je však také dnem slavnosti Zjevení Páně, neboť tím, že tři 
mudrcové z východu přišli před narozeného Mesiáše, došlo ke zviditelnění božstva. Proto se také tento 
svátek nazývá řecky epifaneia či theofaneia (tj. "Boží zjevení"). Tříkrálový název svátku je sice tradiční, 
v evangeliu se ale nikde nedočteme, že by Ježíška v Betlémě navštívili tři králové. Dozvíme se, že 
"...mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: <<Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli 
jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.>>." Před Božího syna pak položili své dary. 
Zlato označovalo královskou důstojnost, kadidlo duchovní sílu a oběti a myrha byla znamením 
člověčenstva. Potom se vrátili do svých rodných krajin, ale vyhnuli se Jeruzalému, aby unikli hněvu 
strašlivého krále Héróda. 

Dnes již víme, že to, co se mudrcům zjevilo, nebyla kometa, kterou vídáme, jak se vznáší nad 
vyřezávanými či malovanými jesličkami. Dostala se nad ně jenom díky proslulému malíři Giottovi di 
Bondone, který s úžasem pozoroval koncem léta roku 1301 Halleyovu kometu. Byla tehdy mimořádně 
jasná a děsivá. Pod dojmem tohoto úkazu ji později namaloval nad tříkrálovou scénu na stěně kaple v 
Padově. A další malíři tak činili po něm. Dnešní poznatky dokazují, že "betlémská hvězda" byla ve 
skutečnosti vzácnou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb. Došlo k ní roku 7 
před Kristem. Je zajímavé, že Kristus byl opravdu o sedm let starší, než se léta tvrdilo. K prokázané 
chybě v letopočtu došlo při dodatečné úpravě ve 3. století. Slavnou trojkonjunkci vypočítal již Johannes 
Kepler, hvězdář, matematik a astronom světového významu, působící od roku 1600 v Praze. Při 
hvězdné události onoho roku 7 před Kristem muselo nastat skutečně veliké světlo - a hlavně se o ní 
opravdu předem vědělo. Starověcí astronomové a astrologové byli na vysoké úrovni a oba obory spolu 
úzce souvisely, dokonce se i podporovaly. Jupiter byl hvězdou Boha, Saturn hvězdou Židů a všeobecně 
se čekalo narození židovského krále, který změní svět. Pro trojí konjunkci obou planet jsou dnes 
dokonce i archeologické doklady. Při výzkumu starobabylonské lokality v povodí Eufratu našel německý 
archeolog P. Schnabel hliněné tabulky, kde je popsáno pozorování nebeské klenby na starověké 
hvězdárně Sippar. I zde je zpráva o zmíněné hvězdné události. 

Jména oněch východních mudrců - Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar - však vycházejí pouze z tradice 
a se vší pravděpodobností jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná 
kulturní centra starověkého Východu: Caspar je jméno perské, Melichar hebrejské a Baltazar 
starobabylonské. Dnes si tuto slavnou událost připomínáme tím, že pán domu napíše na rám dveří 
svého domu "královské" iniciály - například pro letošní rok 20 + C + M + B + 00. Tři písmena bývají také 
odvozována od věty Christus Mansionem Benedicat, což znamená "Kriste požehnej toto obydlí". Paní 
domu pro změnu vykouří kadidlem všechny místnosti v domě. Platí také pravidlo, že na večer Tříkrálový 
(dvanáctá noc po Vánocích) musí být odstraněny vánoční ozdoby. 

Centrem uctívání Tří králů bylo a je město Kolín nad Rýnem, kde mají překrásný relikviář, ve kterém 
jsou uloženy domnělé ostatky slavných mudrců. Byly sem převezeny z kostela sv. Eustorgia z Milána. 
Biskup Eustorgius, podle něhož je chrám pojmenován, dostal ostatky Tří králů od byzantské císařovny 
Heleny. Eustorgiův nástupce v Miláně Protasius nechal v chrámu postavit sarkofág, ten je ovšem dnes 
již prázdný. 

 

Sepsala: Eva Přibylová 

Zdroj: internet 
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Zvířata v zimě a jak jim můžeme pomoci 

 
Období zimy začíná v době zimního slunovratu. V tomto období je nejméně světla a nejvíce tmy v celém 

roce a v přírodě je klid, chlad, vlhko a sníh. Jeden cyklus roku se uzavřel a v poklidu se nyní připravuje na 

další období a na příchod jara, kdy celá příroda začne znovu ožívat. Listnaté stromy a keře jsou nyní bez 

listů, ale na jejich větvích se připravují pupeny. Ty s prvním teplem a sluníčkem na jaře vypučí v listy a 

květy. Rostliny přežívají zimní období buď schované se svými kořeny pod zemí, nebo ve formě semínek, 

která začnou na jaře klíčit. Co se týká rostlin a stromů celkově, mluvíme v tomto období o tzv. vegetačním 

klidu. Rovněž některá lesní zvířata v zimě odpočívají a spí a řádně se budí až s přicházejícími paprsky 

slunce. 

Příroda v průběhu zimních měsíců 

Prosinec 

Večery bývají dlouhé a temné, dny se krátí, teploty venku klesají a obvykle se objevuje první sníh. V tomto období 

začínají u nás přezimující pěvci obvykle hojně navštěvovat krmítka. Jedná se především o sýkorky, brhlíky, kvíčaly, 

čížky atd. Zvířata v zimě, která nespí zimním spánkem, se musí před vlhkem a chladem dobře chránit a to buď 

dostatkem pohybu, nebo hustým zimním kožichem. Uživit se zvířata v zimě musí buď z předem přichystaných 

zásob, nebo změnou jídelníčku. Myslivci již v tomto období obvykle zvěř přikrmují. 

Leden 

Leden je měsícem té nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu. Myslivci přikrmují lesní zvěř především senem, řepou, 

kaštany, jablky, jeřabinami. Ptáci se živí plody, které je ještě možné najít na některých keřích a stromech, ale jistě 

rádi navštíví i přichystaná krmítka. 

Únor 

Dny se již v měsíci únoru začínají prodlužovat, stále je ještě období klidu, ale často už je vzduchu cítit jaro, na které 

se již všichni obvykle velmi těší. Začínají zpívat první jarní ptáci, jeleni shazují paroží a veverky rodí první mláďata. 
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Přikrmování lesních zvířat v zimě 

Zima, to je pro většinu zvířat v lese zkouška přežití. Myslivci krmelce a krmítka pravidelně doplňují, ale pomoci 

můžeme i my. 

Otázka přikrmování zvěře je mírně problematická. Odpůrci poukazují na fakt, že v minulých dobách nebylo o zvířata 

v zimě pečováno, avšak ta i tak přežila do dnešních dnů. Je to sice pravda, ale v úvahu je třeba brát i fakt, že 

v dnešní době je krajina přetvořena v krajinu kulturní, a tak došlo k výrazným změnám podmínek pro přežívání 

zvěře v přírodě a naší krajině. Volně žijící zvířata získávají potravu na základě svých schopností a stavbě trávicího 

ústrojí. V případě, že zvěř nemá dostatek kvalitní potravy, tak migruje, hledá vhodnější lokality nebo hladoví. 

Nedostatek vody nebo vhodné potravy způsobuje oslabení organismu, vede ke snížení reprodukce a kvality 

rozvoje populace na daném území. Standardně se více zvěře pohybuje v oblastech, kde se pěstují pro ně zajímavé 

plodiny a lesní dřeviny – např. kukuřice, řepka, plodonosné listnaté stromy. 

 

 
 

Les je domovem pro různé druhy zvířat. V zimním období poskytuje huňatá srst zvířatům dostatečnou ochranu před 

sněhem a mrazem. Pro některé živočichy je zima obdobím odpočinku. Medvědi a ježci prospí téměř celou zimu. 

Některá zvířata si na podzim hloubí nory, kde přečkávají ty nejstudenější měsíce, některá zvířata se zahrabávají 

přímo do sněhu. S přikrmováním je nutné začít ve chvíli, kdy napadne tolik sněhu, že se zvířata s obtížemi dostanou 

ke keřům a stromkům. 

Do krmítek je pro zvířata v zimě možné přinášet žaludy, kaštany, jablka, mrkev. Dále také brambory nebo chleba – 

ty se dávají dolů pod krmítko. Pokud se vypravíte do lesa zvěř přikrmovat, chovejte se tiše, abyste zvířata 

nevyplašili. 

A jaká zvířata v zimě můžete na lesní procházce nejčastěji potkat? 

Srnci a srny se rádi stahují k polím, kde vyhledávají potravu. Živí se různými travami, zemědělskými plodinami, 

listy a větvičkami dřevin. Srny obvykle potkáte v páru nebo celou srnčí rodinku. V zimě je tato zvěř dokrmována 



12 
 

především senem. Jedná se o nejmenší evropské zástupce jelenovitých. Vyznačují se mírně klenutým hřbetem, 

nízko nasazeným krkem a zakrnělým ocasem, který je zcela ukryt v srsti. Paroží samečků je krátké a jednoduché, 

nanejvýš se 3 výsadami. V létě převládá ve zbarvení rezavě červený odstín, zimní srst bývá spíše nažloutle šedá 

až šedohnědá s tmavším hřbetem a šíjí. Bílá skvrna na zadku má u samců oválný tvar, zatímco u samic je 

okrouhlejší až srdčitá. Zejména v zimní srsti je tento útvar dobře viditelný. Jeho rozevřením srnčí zvěř vydává signál 

k útěku v nebezpečí. 

 

 
Veverky jsou hlodavci z čeledi veverkovitých, které se na zimu připravují poměrně pečlivě. Ve větvích stromů si 

veverka chystá a ukládá zásoby na horší časy. Další skrýše poživatin na zimu má v dutinách stromů nebo pod 

zemí, kde si hloubí úkryty, do nichž si připravuje třeba bukvice a oříšky. Veverky mají v oblibě i houby, které si 

sušívají do zásoby. V průběhu zimy pak tyto zásoby veverka využívá, případně loupe smrkové šišky. V průběhu 

zimy můžeme veverky přikrmovat různými oříšky, semeny slunečnice, jablky nebo mrkví. Potravu pro ně je možné 

zavěšovat na stromy. Charakteristickým znakem veverky obecné jsou střapce chlupů na ušních boltcích, směřující 

do špičky a viditelné především v zimním období. Veverka žije kromě období rozmnožování samotářsky, jiným 

veverkám se většinou vyhýbá. 

Zajíci se v zimě živí suchou travou, v zimě okusují kůru stromů. Zajíci naběhají obrovské vzdálenosti, běh je totiž 

jedinou jejich hlavní obranou a únikem před jestřáby, orly a výry, kteří je loví. Zajíc umí utíkat až 

sedmdesátikilometrovou rychlostí. Nejlépe se mu běhá do kopce, neboť jeho zadní běhy jsou delší než ty přední, 

a tak je tomuto běhu lépe uzpůsoben. V průběhu zimy má zajíc hustou srst. 

Datel černý je velký asi jako vrána a v našich lesích ho spíše uslyšíte, než uvidíte, neboť je poměrně plachý. 

Nejvíce se vyskytuje v listnatých lesích, kde mají stromy od sebe velké rozestupy. Umí výborně šplhat a při hledání 

potravy se na stromě přidržuje kůry silnými drápy a dlouhými ocasními pery. Hlavní složku jeho potravy činí larvy, 

brouci a kukly. Významná je jeho konzumace dřevokazných hub. V zimě je datel odkázán, co se potravy týče, 

především na mraveniště a včely, které vyhrabává z jejich zimních úkrytů. Datli hnízdí v dutinách, které si vytesají 

v kmenech stromů. Častěji si vybírají měkké dřevo, ale silnému zobáku neodolá ani dub nebo buk. 
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Krmítka pro ptáky 

Ptáčkové ocení v zimních měsících především dokrmování lojem a různými druhy semen, kterými se na krmítku 

přikrmují. Nejčastějšími hosty krmítek bývají kos černý, vrabci a sýkorky. Sýkorku nejlépe pohostíte slunečnicemi, 

mákem a také drcenými ořechy. Kosi zase ocení bobule ptačího zobu, jeřabin, černého bezu, plody jablek a hrušek. 

Vrabcům můžete v zimě nabídnout strouhanku, oves, pšenici. Strnadi mají rádi semena plevelnatých rostlin. 

Kam umístit krmítko pro ptáky 

Ideální pro umístění krmítka pro ptáky je klidné místo ve výšce alespoň 1,5 metru nad zemí. Umístěné může být na 

balkóně, u zahradního altánu, ale i na stromě. Do krmítka můžete dát i speciální mix, který zakoupíte ve 

zverimexech, nasypat do něj můžete jakákoliv semínka, drcené ořechy, ovesné vločky, mrkev, jablka nebo i 

strouhanku, tvrdší pečivo. Důležité je, abyste do krmítka neumisťovali potraviny slané či zkažené, to by ptáčkům 

způsobilo zažívací problémy. 

Jak vyrobit krmítko pro ptáky 

Kromě klasického dřevěného krmítka si můžete vyrobit i různá krmítka alternativní, která stejně dobře poslouží 

svému účelu a mohou se stát ozdobou Vaší zahrady nebo balkónu v průběhu zimy. 

Krmítko pro ptáky z PET lahve 

Levná a snadná varianta krmítka pro ptáky. Budete potřebovat jednu čistou PET lahev a dvě vařečky. Z boku 

uděláte do PET lahve čtyři otvory, vždy dva naproti sobě. Otvory pak protáhnete vařečku, která bude sloužit 

současně jako "sedátko" pro ptáčky, a otvor, ze kterého mohou opeřenci vyzobávat pochoutky. PET lahev naplníte 

krmivem a nezapomenete na dostatečný přístupový otvor pro ptáky. 
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Krmítko pro ptáky vyrobené ze šišek 

Borovicovou šišku potřete medem, nejprve k ní ale přivážete provázek. Šišku potřenou medem obalíte v ptačím 

zobu, případně v semínkách a pak už ji můžete vyvěsit na určené místo a čekat na brzkou ptačí návštěvu. 

Krmítko pro ptáky vyrobené z kokosového ořechu 

Kokosový ořech je pro výrobu krmítka vynikající. Ořech rozříznete napůl a na okrajích v obou jeho polovinách 

vyvrtáte díry – 3 až 4 jsou ideální. Těmi pak provléknete provázek a poloviny kokosu jím propojíte. Uprostřed 

horního kokosu – stříšky, udělejte otvor pro provázek na zavěšení krmítka a do spodní již můžete sypat krmivo. 

Krmítko pro ptáky z květináče 

Obyčejný květináč můžete natřít akrylovými barvami, které jsou nesmývatelné a neblednou a vyzdobit jej dle 

vlastního vkusu. S pomocí tavné pistole můžete květináč ještě různě dozdobit, například sušeným citronem nebo 

badyánem. Ptačí mls zavěste na provázek z přírodního materiálu a ve vzdálenosti 15 - 20 cm ještě přivažte velký 

korálek nebo svazek kousků špejlí. Takto nachystané krmítko můžete zavěsit například na strom. 

Tip: Opeřenci v zimě nepohrnou ani nezamrzlou vodou. Potřebují ji nejen k uhašení žízně, ale rovněž ke koupání, 

díky kterému se udržují v dobrém stavu. 

Zásady pro krmení ptáků v zimě 

1. Ptáky nikdy nekrmte těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem. 

2. Vodní ptáci: kachny, labutě, lysky, rackové,... - pro ty je nejvhodnějším krmivem v průběhu zimy měkké 

pečivo. Pečivo nesmí být úplně tvrdé, neboť by mohlo ptákům způsobit zranění jícnu a mělo by být 

rozdrobeno na menší kousky. 

3. Dravci: dravé ptáky je možné dokrmit různými čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. V těchto 

případech je však každopádně nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů! 

4. Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové a vrabci si pochutnají na semenech plevele a obilovin. 

5. Sýkorky mají rády olejnatá semena, slunečnici, lůj a tukové směsi. 

6. Kosi a kvíčaly ocení plody nejrůznějších bobulovin, jablka a hrušky. 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/zvirata-v-zime-a-jak-jim-muzeme-pomoci 
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Dokrmování ptáků 

Velmi zásadní je složení samotného ptačího menu. Nejzákladnější ptačí pochutinou jsou 
všemožná semena – slunečnice, proso, mák, lněné semínko, konopí a také různé ořechy – 
vlašské, lískové. Nyní je už nejspíš pozdě ale na příští sezónu se můžeme také předzásobit plody 
jeřabin, bezu, svídy a jiných divokých plodů. Aby ptačí strava byla co nejpestřejší, můžeme 
do krmítka také přidat strouhanou mrkev, ovesné vločky, tvaroh, či neslanou strouhanou 
housku. Vhodné jsou také nesolené tuky jako lůj, sádlo ale i rostlinné tuky. Některým ptáčkům 
zase udělá radost zavěšené jablko. 

 
 

Naopak na krmítko by nikdy nemělo přijít cokoliv se solí (ta je pro ptáky jed), zkažené 
potraviny, nevhodné jsou také těstoviny a čerstvé pečivo. I když při krmení kachen a labutí, se 
naopak měkké pečivo doporučuje a naopak bychom je neměli krmit starým (tvrdým) pečivem, 
kdy jim hrozí poranění. 

Důležitou věcí při krmení je pravidelnost. Naši strávníci si totiž velmi snadno a rádi zvyknou 
na naše krmítko. Při delším vynechání krmení pak marně čekají na svůj pravidelný oběd, což 
může být při tuhé zimě pro ptáčka velmi nebezpečné. Pokud krmíme například na chalupě, je 
vhodné používat již zmíněné tubové krmítka nebo velká samonásypná krmítka. 

 

Zpracoval: Josef Srpek 

Zdroj: http://priroda-zahrada.cz/clanek/zimni-krmeni-ptaku-na-krmitku 



16 
 

LEDNOVÉ VAŘENÍ V DÍLNĚ 

 

Ráda bych vám všem předala několik důležitých informací týkajících se pravidelného vaření v STD, na 
kterých jsme se domluvili s klienty na úvodní schůzce v STD. 

 

 

Kdy bude společné vaření probíhat? 

 Každou středu dopoledne od 10 hodin. 

 

Co se bude v prosinci vařit? 

7. 1.  Smažený sýr, americké brambory, tatarka 

14. 1.  Zelňačka, chléb 

21. 1.  Žemlovka 

28. 1. Rajská omáčka s houskovým knedlíkem 

 

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 a úklidu kuchyně, 
ten bude také jíst  Na vaření je potřeba se dostavit nejpozději v 9.30 hod. 

 

Jakým způsobem se mi hlásit? 

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

 

Kolik vás to bude stát? 

Cena jídla je 40 Kč za hlavní jídlo a 30 Kč za polévku. 

 

 

Petra  
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     3. projektový den- ČAJ 

          
            Dne  15.1.2014 

                   Od 13:00 

           V prostorách STD KV 

 Tento projektový den už se v STD jednou uskutečnil a pro 

velký úspěch a zájem ho pro Vás zopakuji. 

 Můžete se těšit na ochutnávku sypaných čajů a japonský 

čajový obřad. Také si promítneme dokumentární film-  Cesta čaje. 

 Protože je  příprava na projektový den časově náročná, bude 

se konat pouze v případě, že se nahlásí pět a více osob. 

 Hlašte se mi prosím závazně na tel.č. 777 365 237, nebo 

osobně v STD. 

      Budu se na Vás těšit         Veronika Kurincová- vedoucí STD 
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PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU v STD 

Téma: Králové polárního ledu 

Kdy: v úterý 20. 1. 2015 

Od kolika: od 13 hod. 
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OSOBNOSTI – BOŽENA NĚMCOVÁ 

Kdy? 29. 1. 2015 (čtvrtek) od 13:00 hodin 

Kde? V prostorách STD Karlovy Vary 

 

Osobnosti budou probíhat opět formou krátké prezentace. Na závěr si ověřím, jestli jste 
dávali pozor a to formou kraťoučkého testíku  Povíme si o životě Boženy Němcové a 

projdeme si krátkou ukázku její tvorby. 

Těšíme se na hojnou účast!  
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Muž který chodil bez bot a vůbec mu to nevadilo 

Postopáté šel tou chodbou. V plenkových kalhotkách a bos a vůbec mu to nevadilo. Trpěl totiž 
Alzheimrem. Vždycky ho odvedly zpátky, ale on nebyl z těch, kteří se lehko vzdávají. Nikdy v životě to 
nedělal. A pak? Stejně si nic nepamatoval. Měl obrovsky pestrý život, protože vše co prožil vzápětí zase 
zapomněl. Pana Kocíka tu měli všichni rádi. Patřil už na místní LDNce skoro k inventáři. A navíc mu 
všichni tak trochu fandili, když poznali tu jeho hysterickou saň. Když za ním přišla na návštěvu, 
dědoušek raději dělal, že spí. Všichni jsme věděli, že ještě když byl trošku více při smyslech tajně brousil 
za paní Naděnkou od vedle z pokoje, a v skrytu duše jsme mu fandili, protože Naděnka byla sice po 
mrtvičce ale moc hodná a příjemná paní. Zato ta jeho semetrika  přiběhla jen když se blížil důchod. Byla 
o patnáct let mladší a dědoušek jakož to bývalý elitní voják nebral zrovna málo.  

Když přišla ve středu, ležel opět zády k ní schoulený pod přikrývkou a dělal, že spí. Dělával to často, ale 
když šla sestřička večer s léky, dědoušek ležel dál. Všichni jsme věděli kolik uhodilo. Bylo nám pána líto. 
Už ho nikdy neuvidíme, jak se potutelně usmívá na paní Naďu, jak se plete pod nohy, jak chodí tajně 
vylévat bažanta do fíkusu a myslí si, že ho nikdo nevidí… Prostě nám budou ty jeho skopičiny chybět. 
No co se dá dělat. Musíme zavolat rodině, sepsat věci , udělat poslední službu starému pánovi. Ta jeho 
reagovala podle očekávání, úplně chladně. Nejvíc jí zajímala pozůstalost a závěť. Moc jsme toho ve 
stolečku nenašli, troje ponožky, zubní protézu, jedny trenky  a papírové kapesníčky. Víc nic. Až na jeden 
malý papírek v němž stálo: Až umřu, vše co mám odkazuji  jediné ženě, kterou jsem za svůj život miloval. 
Bohužel pouze platonicky, poněvadž jsem jí poznal až na sklonku života, ale tato bytost mi dala za pár 
měsíců tolik lásky a porozumění, co jsem nepoznal za celý život. Děkuji Vám, paní Naděnko, byla jste 
světélkem mého života a dala mi tolik lásky a naděje. A proto tímto vše odkazuji paní Nadě  Pořízkové. 
Dojetím jsme plakali. Ale byli jsme rádi, jak za starého pána, že se té svojí vypočítavé dračici takhle 
pomstil tak za paní Naděnku, které už  se pomaličku zdravíčko lepšilo, ale radost jí kazila starost  kam 
jen půjde, když nemá nikoho, kdo by se o ní postaral a sama už to nezvládá. Teď si bude moci dovolit 
Dům klidného stáří kousek od naší nemocnice. A tak děda kulišák zase nad všemi vyzrál. 

 

Autor: Lucka Zvolánková 
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Příběh o žebrákovi 

Byla zima a žena s malým chlapečkem procházely podchodem. Poznala ho okamžitě. Na ty modré oči 
a prošedivělé černé vlasy nešlo zapomenout. Hodila mu pár drobných a doufala, že jí nepozná. 

Nepoznal. Kdo by také v ženě v padnoucím kabátku, botách na podpatku a načesanými vlasy hledal to 
naivní ptáčátko prahnoucí po sebemenším důkazu lásky a nasávající dekadentní atmosféru mezi 
bezdomovci. V tom se malý zeptal „Mami, proč jsme tomu pánovi dávali ty peníze? Tatínek se bude 
zlobit.“ „No víš Vašíčku, každý nemá domeček s krbem a teplým jídlem jako my a díky nám bude mít 
ten pán alespoň na teplé jídlo.“ „Ale tatínek je nemá rád, říká že pijou alkohol, a že se s nima nemáš 
bavit. Slyšel jsem jak to říká, jak se hádáte.“ „Tatínek tak mluví, protože na všem tom, co teď máme, 
musel tvrdě pracovat, ale já si myslím, že lidé by si měli pomáhat a nám těch pár drobných přeci 
neublíží.“ Řekla narychlo, aby měla pokoj. Neměla sílu mu říct pravdu. Pravdu o tom jaký život vedla 
předtím než se stala spolumajitelkou úspěšné stavební firmy. Že jeho tatínek není ten, který ho 
zahrnuje dárky a trošku mu tak kompenzuje to, jak málo času s ním tráví, ale že jeho biologický otec 
byl právě obdarován obsahem jejích kapes. Je tomu už 7 let, dlouhá doba. Mladická naivita a 
nerozvážnost. Měla z pekla štěstí. Štěstí, že si jí vůbec všiml současný manžel, úspěšný podnikatel. To 
byla na začátku druhého měsíce, ještě to ani nevěděla. Pracovala jako pomocná síla v nemocnici a on 
ležel na chirurgii. Přeskočila jiskra. A na podzim už byli tři. 

Jenže jak se zaobírala myšlenkami nevšimla si, že maličký vyndal z igelitky rohlík, že bude krmit kačenky, 
a nyní už stojí nahnutý přes zábradlí. Než stačila vykřiknout či cokoli udělat chlapeček, spadl do řeky. 
Žebrák neřekl nic, skočil do vody a chlapečka přinesl. Poděkovala a celá zmatená utíkala domů, aby 
chlapce převlékla a uložila do tepla. V tom jí došlo a co žebrák? Vždyť je venku. Mokrý a sám. Musím 
ho najít ,pozvat k nám a nabídnout alespoň šálek čaje a teplé suché šaty. Ale když došla na jeho místo, 
viděla jen roj lidí a sanitku. Když přišla blíže, viděla už jen šedou tvář, oči zavřené, z ruky trčela injekční 
stříkačka. Předávkoval se. Do očí jí vytryskly slzy. Viděla anděla. Objal jí a pošeptal: “Krev není voda. 
Vím, že jsem dnes zachránil svého syna i když jsi mi nikdy neřekla o jeho existenci. Poznal jsem tě. Ale 
vím, že tady na zemi bych vám byl jen na obtíž. Budu Vás střežit z nebe. A Vaška si važ, lepšího muže 
sis nemohla přát.“ Byla zmatená. Když přišla domů, klouček spokojeně spal a na nic si nepamatoval. 
Nebýt mokrého oblečení myslela by si, že se jí vše jen zdálo. 

 

Autor: Lucka Zvolánková 
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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. 

 

 

Vědci říkají, že voda je základ života. Lidské tělo se skládá ze 60% z vody. Voda je, ale i 
krásná, jak to dokládá přiložený obrázek. J.S. 
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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@fokus-mb.cz 

Štěpánka Šimková Tel. 775 562 060 

e-mail: simkova@fokus-mb.cz 

Eliška Petříková, DiS.  Tel. 778 528 293 

e-mail: petrikova@fokus-mb.cz 

Petra Sládková, DiS. Tel.778 528 294 

e-mail: sladkova@fokus-mb.cz 

 

Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Ing. Michaela Štollová – vedoucí  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 
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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… 

 

 
 

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

 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 


