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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 dubnového čísla je 27.3. 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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 PROGRAM STD - BŘEZEN 2015 

2.-6.3. 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 
Pondělí  porada   společenské hry  práce na PC 

Úterý výtvarná dílna   čtení trénink kogn.fcí práce na PC 

Středa korálkování   vaření - hrachová kaše s párkem 

Čtvrtek pracovní dílna   čtení společenské hry 

Pátek úklid    posezení u kávy 
      

9.-13.3. 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  výtvarná dílna   vaření - kulajda, jablečné lívance 

Úterý korálkování   společenské hry 

Středa pracovní dílna   supervize práce na PC 

Čtvrtek čtení, trénink kogn.fcí   projektový den - Velikonoční tradice 

Pátek úklid    příprava měsíčníku 

      
16.-20.3. 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 
Pondělí  výtvarná dílna   vaření - vývar se strouháním, kinder řezy 

Úterý korálkování   dokument práce na PC 

Středa pracovní dílna   vaření - bramboráky s masovou směsí 

Čtvrtek společenské hry   zahradničení 

Pátek úklid    příprava měsíčníku 

      

23.-27.3. 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 
Pondělí  výtvarná dílna   vaření - hráškový krém, tvrohový závin 
Úterý korálkování   trénink kogn.funkcí společenské hry 

Středa pracovní dílna   vaření - pečená kuřecí stehna s bramborovou kaší 

Čtvrtek společenské hry   vycházka 

Pátek úklid    zahradničení 

      
30.3.-
3.4. 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 

Pondělí  výtvarná dílna   vaření - špenátová polévka, trdelník 
Úterý korálkování   pološero práce na PC 
Středa pracovní dílna   vaření - lečo s chlebem 

Čtvrtek společenské hry   zahradničení 

Pátek úklid    příprava měsíčníku 

 Změna programu vyhrazena!  
 



5 
 

Nově v programu STD 

Vzhledem k tomu, že od března tohoto roku povedu dopolední program v STD, ráda bych Vás 
seznámila s tím, co se skrývá pod názvy výtvarná a pracovní dílna. 

 Výtvarná dílna 

Nejsem sice žádný velký umělec, ale velmi mě baví zkoušet nové výtvarné techniky. Na úvod 
bych chtěla říct, že není nutné umět kreslit, abyste se tohoto programu mohli zúčastnit.  

Pro začátek se budeme držet papíru a základních výtvarných potřeb, jako jsou tempery, 
vodové barvy, tuš, tužka, pastelky, pastely, atd. 

Až se počasí umoudří, začali bychom chodit víc do přírody a tvořit tam. Při tomto tvoření bych 
ráda vycházela z uměleckého směru zvaného Land art. Víte co je na tomto směru úžasné? 
Nepotřebujete žádné nákladné pomůcky, člověk si vystačí pouze s tím, co nalezne v přírodě. 
Tento umělecký směr popisuji níže. 

Land art je umělecký směr 60. let, který vznikl v USA. V užším smyslu slova nepatří k 
zahradnímu umění, ale v současné krajinné architektuře se dodnes používají prvky land artu. 

Hlavně tam, kde se používají skulptury a 
objekty z organických a anorganických 
materiálů. Umělci tohoto směru se obrátili 
proti komerčnímu umění a měli záporný 
postoj k výrobě umění, které je v galeriích a 
muzeích. Namísto toho tvořili umělecká díla 
na přírodních místech, která jsou těžko 
dostupná a nepřetvořená zásahem člověka. 
Díla land artu někdy působí svou 
monumentalitou. Umělci využívají intenzitu 
vnímání a přírodní zkušenosti pozorovatelů 

s efekty vznešenosti v přírodě a pracují s jednoduchými formami. Pokud budete chtít tento 
umělecký směr blíže prozkoumat, stačí jeho název zadat do vyhledávače na internetu a vyjede 
Vám nespočet odkazů na toto téma. 

 
 Pracovní dílna 

Nemusíte se bát, že bychom navlékli modráky a šli někam nahazovat zeď. Jedná se spíše o 
drobné ruční práce. Například ubrousková technika, skládání papíru atd. 

Dopolední společenské hry 

Můžete se těšit na hraní nových deskových a karetních her. Pokud máte doma nějakou 
deskovou hru, kterou byste si s námi chtěli zahrát, můžete ji donést. 

Budu se na Vás těšit, Veronika Kurincová 



6 
 

BŘEZEN 

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce 
pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. 

V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním 
pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní. 

Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce. 

Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor. 

PRANOSTIKY NA BŘEZEN 

 Bouřka v březnu klade na dobrý rok. 

 Březen bez vody, duben bez trávy. 

 Březen hřmí – květen sněží. 

 Březen, za kamna vlezem. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí. 

 Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu. 

 Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj. 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 
Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Březen 
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Rovnodennost 

 

Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského 
rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose. Rovnodennost nastává dvakrát 
do roka: 

 19. až 21. března, kdy střed obrazu Slunce na nebeské sféře prochází jarním bodem a 

 20. až 24. září, kdy prochází podzimním bodem. 

Březnová rovnodennost je na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara a 
mluvíme tedy o jarní rovnodennosti, kdežto v září přechází léto v podzim a mluvme o 
rovnodennosti podzimní. Naproti tomu na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu. 

Popis rovnodenností  

 Rovnodennosti nemají vztah se vzdáleností Země od Slunce či polohou 
vůči apsidám dráhy Země. 

 Jako astronomické jevy neurčují kalendářní přechody mezi zimním a letním časem, které 
se stanovují administrativně. Protože čas východu a západu Slunce se nemění 
symetricky, bývá to poslední neděli v březnu a v říjnu. 

 Slunce o rovnodennosti vychází přesně na východě a zapadá na západě (ovšem horizont 

pohledu by musel být v nadmořské výšce 0 m nad Středozemním mořem). Na 
rovníku přechází v poledne přes nadhlavník. 

 V den slunovratu Slunce osvěcuje oba zemské póly, kde se tak střídá polární den a noc. 

 Slovo „rovnodennost“ naznačuje, že den by měl být stejně dlouhý jako noc. Jenže 
sluneční kotouč není bod a jeho paprsky se navíc v atmosféře ohýbají (refrakce), takže v 
den rovnodennosti je Slunce viditelné nad obzorem přibližně 12 hodin a 10 minut, pod 
obzorem je jen 11 hodin a 50 minut. 

 

Březnová rovnodennost 

 V Česku a na celé severní polokouli jde o jarní rovnodennost (na jižní polokouli je 
to podzimní rovnodennost) 

 Nastává nejčastěji 20. března. 

 Dříve nastávala často i 21. března, ale v 21. století to nastalo naposledy v roce 2011. 
Další výskyt bude až od roku 2102.  

 Vzácně může být i 19. března (poslední výskyt roku 1796, příští výskyt 2048) 

 Na severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den. 

 Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc. 
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Zářijová rovnodennost  

 V Česku a na celé severní polokouli jde o podzimní rovnodennost (na jižní polokouli je 
to jarní rovnodennost) 

 Nastává obvykle 22. či 23. září 

 Vzácně může být i 21. září (příští výskyt 2092) nebo 24. září (poslední výskyt roku 1931, 
příští výskyt 2303)  

 Na severním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc. 

 Na jižním pólu Slunce vyjde – začíná polární den. 

 

Historie a význam 

V okolí slunovratu se délka dne mění velmi pomalu a určit den slunovratu je proto obtížné. 
Naproti tomu rovnodennost lze s přesností jednoho dne určit daleko jednoduššími prostředky. 
Protože sluneční paprsky dopadají za rovnodennosti na zemský povrch kolmo k zemské ose, 
pohybuje se stín libovolného pevného bodu (například vrcholu jakékoli tyče) v průběhu dne 
po přímce (přesněji řečeno po rovnoběžce). Stačí tedy zaznamenat tři polohy stínu téhož bodu 
v průběhu dne, a pokud leží na přímce, je právě rovnodennost.  

Je proto pravděpodobné, že nejstarší kultury zakládaly svůj kalendář právě na rovnodennosti, 
která v některých kulturách určovala počátek roku. Tak je tomu například ve Starém 
zákoně (Ex 12, 2 (Kral, ČEP), který ovšem zachoval i jinou tradici podzimního počátku roku. Na 
jarní rovnodennosti dodnes závisí i proměnné datum židovských i křesťanských Velikonoc. 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost 
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Jarní rovnodennost 

Jarní rovnodennost připadá na 21. března od tohoto dne začíná astronomické jaro. 

A jak toto období prožívali a slavili naši předkové zejména Keltové? 

  

S jarními zvyklostmi se pojí důsledná očista po zimě, držely se půsty, lidé se omývali tekoucí 
(živou) vodou z potoků a samozřejmě se také uklízely a čistily domácnosti. Přímo při oslavě 
jarní rovnodennosti potom proběhla očista novým ohněm, který měl zároveň symbolizovat 
rostoucí moc slunce. 

Kolem sebe již intenzivně cítíme přicházející jaro. Stromy pučí, ze země raší první květiny. 
Obrací se vítr a spolu se zesilujícími se slunečními paprsky nám přináší tolik očekávané teplo 
a světlo. 

Alban Eilir nebo také Eostre, Ostara, Méan Earraigh - to všechno jsou názvy pro slavnosti jara. 
Jméno Eostre, bohyně jara a nového života, nás potom přímo odkazuje na Velikonoce (anglicky 
Easter). V dávných dobách tyto svátky splývaly v jeden, jehož hlavním smyslem bylo uctít 
a oslavit příchod nového plodného období. 

Při jarní rovnodennosti opět nastává výjimečný okamžik, kdy den a noc jsou stejně dlouhé. 
K tomuto jevu dochází kolem 21. března a tímto datem také začíná astronomické jaro. Tento 
svátek je protipólem podzimní rovnodennosti, a i on je symbolem dokonalé rovnováhy. 
V následujících dnech až do letního slunovratu moc slunce poroste. 

Jak již bylo řečeno, je Alban Eilir hlavně oslavou plodnosti a nového života. Proto se s ním pojí 
mnoho tradic, které tento aspekt podtrhují. Nejdůležitějším symbolem nového života je vejce. 
Proto se při jarních slavnostech vejce zdobí, obětují, darují, ale také se z nich připravují různé 
pokrmy. Časté jsou různé vaječné nádivky, které navíc obsahují množství čerstvých jarních 
bylinek, které byly vítaným oživením jednotvárného jídelníčku. Vejce se pro příležitost oslav 
často barvila na červeno, aby byla ještě více zvýrazněna symbolika nového života. 

Dalším symbolem jsou jarní květiny a rašící větvičky, kterými byly zdobeny domy, případně 
byly uchovávány jako ochranný amulet. Nesmíme opomenout tradici pomlázky, která sahá až 
daleko do minulosti. Věřilo se totiž, že vyšlehání živými pruty přenese nový život i do těla 
vyšlehaného člověka 

 

 

 

 

Autor: Lucka Zvolánková 



10 
 

 

Když se řekne Velikonoce, potom se většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné 
pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se 
svátky jara? S volným pondělím? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Proč 
zrovna Velikonoce? 

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě. 
Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci 
Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy 
tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je 
úzce spojený s myšlenkou svobody. 

O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta, byl v 
Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i 
otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že 
zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha vypadá, 
odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova byl 
nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, 
jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčit, 
že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn 
a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany znamenají připomenutí 
Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. 

 

Symboly Velikonoc 

Velikonoční beránek 

Pod pojmem velikonoční beránek si každý z nás okamžitě představí sladkou moučníkovou 
pochoutku, pečenou ve formě, tvaru beránka. 

Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, kde byl symbolem Božího beránka, Ježíše 
Krista. Kupříkladu židovský bůh byl chápán jako pastýř, starající se o své stádo oveček. 

Velikonoční beránek je jako obřadní pokrm znám od 
středověku dodnes. Nikde se bohužel nedochovalo, 
zda se jednalo o pokrm z masa či pečiva. Ale jelikož 
se masitý pokrm mohl jíst až po svěcení pokrmů, 
které připadalo na Boží hod velikonoční (velikonoční 
neděle) a pak také z důvodu, že beránka jako masitý 
pokrm si nemohl dovolit každý, se dá předpokládat, 
že naši předkové připravovali beránka pečeného z 
těsta jak slaného, tak i sladkého. Tomu odpovídá 
jeden starý recept, který jako suroviny mimo jiné 
uvádí rýži, rýžovou mouku, mandle a mandlový olej. 
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Vajíčko 
 
Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi. Protože vejce obsahuje zárodek 
života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v 
předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Vejce nacházíme 
již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků 
souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst 
nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.  Ve spojení s lidovou tradicí vznikl 
zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Od nepaměti symbolizovalo vejce 
zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat 
jara a díky skořápce i pocit bezpečí. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je 
přesto ukryt život. Tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s 
křesťanskými Velikonocemi. 

 
Zajíček 
 
Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde 
symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života či je označován za atribut zmrtvýchvstání 
(podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči 
vzhůru). V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", 
symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem 
kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti. V Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem 
Krista. V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší 
vajíčka, nejlépe čokoládová. Podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na 
jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu 
přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec. Jiný názor na vznik spojení velikonočního 
zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo 
velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla 
představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc. Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. 
honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě.  
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Velikonoční koledy 
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Zpracovala: Ekliška Petříková, DiS. 

Zdroje: http://velikonoce.vira.cz/ 

 www.ceske-tradice.cz 
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Březnová péče o rostliny doma i na zahradě 
V březnu na nás čeká spousta úkolů. Zopakujme si proto, které to jsou, a nachystejme se 

na ně. Nezapomínejme ovšem na pranostiku, která praví, že v tomto měsíci se ještě 

budeme hřát za kamny. Nicméně i tak už začíná dost práce: na řadu přichází přesazování 

rostlin, množení, výsevy. 

 
Okrasná zahrada 

 V březnu bývá půda většinou dostatečně vlhká. Jestliže nás v tomto letošní 

březen zklame, poctivě zalévejte. 

 Máte-li v plánu pustit se do výsadby či přesazování dřevin, pak je nyní i v 

příštím měsíci pro tuto práci ideální čas. Nic ale neuspěchejte: sledujte 

předpověď počasí, zda nebude náhodou ještě mrznout, a případně si počkejte 

na lepší počasí. 

 
Sledujte počasí, abyste věděli, kdy nastane příhodná doba pro práci s okrasnými dřevinami 
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 Po pominutí mrazů odstraňte z rostlin ochranné fólie i chvojí. 

 Prohlédněte stav okrasných dřevin a odstraňte poškozené, uschlé či zmrzlé 

větve. 

 Postupně začněte vyhrabávat ze záhonů staré listí a mech. Vyčistěte skalku i 

zahradní jezírko. 

 Záhony je třeba prokypřit, ale jen zlehka, mělce; je možné přidat také 

kompost. 

 Jehličnany, které jste svázali, aby odolaly těžkému sněhu, rozvažte. 

 
Nepodceňujte výběr vhodného substrátu 

 Připravte si kvalitní substrát a vysejte semínka letniček. Na sáčku s osivem si 

přečtěte, které druhy letniček klíčí na světle - v tom případě je nezakrývejte a 

jen je zlehka zatlačte do půdy (například destičkou). Výsadbu, jež se ujme, je 

třeba postupně otužovat: nejdříve zvedejte průhledný ochranný kryt na 

krátkou chvilku, později tuto dobu prodlužujte. 

 Vzpomínáte na naše doporučení, abyste sestřih okrasných trav nechali na 

jaro? Teď se do této činnosti můžete pustit - stejně tak jako do odstranění 

suchých listů kapradin. 

 Až odkvetou vřesovce pleťové, zastřihněte je. Řez ať není příliš hluboký, 

rostliny špatně obrážejí. 

 Vysazujte a dělte trvalky, které jste si na vaši zahrádku během zimy vybrali. 

 
Dělením vzrostlých trvalek ušetříte spoustu peněz a jejich květy se budete těšit za chvíli 
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 Nastává čas řezu těch odrůd plaménků, jež kvetou v létě. 

 

Užitková zahrada  

 Až do zhruba desátého března vysévejte papriky a ostatní druhy zeleniny. Ty 

choulostivější jako cukety, rajčata, okurky či květák vyséváme výhradně do 

truhlíku k předpěstování a pozdějšímu přesazení na záhony. 

 Vysazování cibule sazečky nechme až na poslední dny v březnu, aby 

neprochladla. Bez obav vysaďte jarní česnek a šalotku. 

 
Kvalitní nůžky jsou základem úspěšného řezu 

 Nezapomeňte na průklest ovocných dřevin! Pracujte jen s čistým a ostrým 

nářadím. 

 Do konce dotáhněte také základní řez jabloní a hrušní. 

 Delší výhony maliníku i ostružníku zkraťte na sto třicet centimetrů, ty krátké 

odstřihněte hned u země. 

 Dokončujeme postupně řez rybízu a angreštu. 

 
Plody angreštu přijdou v létě vhod 
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 Do poloviny března by měl být hotový řez révy vinné a do konce měsíce 

vyvázání tažňů na vedení. 

 Poskytněte drobnému ovoci dávku kompostu a v něm i potřebné živiny. 

 Nyní je vhodná doba pro nákup a vysazení meruněk, broskvoní, ořešáků i révy. 

 Na záhony, na které nemáte v plánu hned něco vysévat, rozhoďte semena 

rostlin pro zelené hnojení (oves, slunečnice, hrách, bob...). 

 

 

Pokojové a balkonové rostliny  

 Vyzdobte si jarní truhlíky. Můžete zvolit kombinace různobarevných i 

jednobarevných rostlin. Využijte například sedmikrásky, macešky či 

pomněnky. Přidejte také narychlené cibuloviny i prvosenky. 

                  
Čas kvetoucích jiřin teprve přijde, ale už nyní je na jejich cestu nachystáme 

 V polovině března uložte hlízy přezimovaných jiřinek do beden s rašelinou, 

zakryjte je asi deseticentimetrovou vrstvou zeminy a umístěte je do skleníku. 

 Zakrslé formy jehličnanů, které pěstujete v nádobách, přesazujte jednou za tři 

až pět let. Pokud zrovna není onen kýžený rok, vyměňte jim svrchní část 

zeminy a později je přihnojte hnojivem určeným přímo pro jehličnany. 

 Pokojové rostliny, jež byste si chtěli rozmnožit, nyní řízkujte. Uvědomte si, že 

některé druhy je lepší i po pár letech znovu napěstovat z mladých řízků.  

 Přesazujte pokojové i balkonové rostliny, kterým už nestačí stávající velikost 

květináče. Nový květináč má být jen o něco málo větší než ten původní. U 

exemplářů zasazených ve velkých nádobách vyměňte alespoň svrchní vrstvu 

zeminy. 
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Nebude to trvat dlouho a balkonové rostliny vyneseme ven 

 Můžeme začít s předpěstováním begónií a dosny. Hlízy begónií necháme 

nějakou dobu před samotnou výsadbou ve vlažné vodě. Hlízy ostatních rostlin 

zatím stále ještě udržujeme v místnosti s nízkými teplotami, a chráníme je tak 

před předčasným narašením. 

 Balkonové rostliny, schované před zimou v bezmrazých místnostech, 

začínáme otužovat. Dobré je časté větrání těchto prostor a postupné 

zvyšování zálivky. V březnu i tyto druhy v případě potřeby přesazujeme, 

dělíme a řízkujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/breznova-pece-o-rostliny-doma-i-na-zahrade 
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BŘEZNOVÉ VAŘENÍ V DÍLNĚ 

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

Kdy tedy bude společné vaření probíhat? 

 Každé pondělí a středu odpoledne od 13 hodin. 

Co se bude v březnu vařit? 

Pondělí 2.3.       nevaří se – probíhá společná porada STD a TT 

Středa   4.3. Hrachová kaše s párkem 

Pondělí 9.3. Kulajda 

  Jablečné lívance dle Ládi Hrušky 

Středa 11.3. nevaří se – probíhá supervize terapeutů  

Pondělí 16.3. Vývar se strouháním 

Kinder řezy 

Středa 18.3.  Bramboráky s masovou směsí 

Pondělí 23.3. Hráškový krém 

  Tvarohový závin  

Středa 25.3. Pečená kuřecí stehna s bramborovou kaší a kompotem 

Pondělí  30.3. Špenátová polévka 

  Trdelník 

Středa 1.4. Lečo s chlebem 

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 12.30 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 25 Kč. Cena hlavního jídla ve středu je 40 Kč. 

Jakým způsobem se  hlásit? 

Elišce Petříkové, tel. 778 528 293, e-mail: petrikova@fokus-mb.cz   nebo se vepište do 
níže uvedené tabulky.                           

Petra  



24 
 

Pološero – život není černobílý 

Téma: dětské domovy 

Kdy: Úterý  1. 4. 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. 

 

5. Projektový den – Velikonoční tradice 

Kdy: čtvrtek 12.3.2015 

Čas: 13:00 hodin 

Kde: STD Karlovy Vary 

 

Srdečně vás zveme k účasti na projektovém dnu, kde se dozvíte něco o Velikonocích a s nimi 
spojených zvycích  

Těšíme se na vaši návštěvu  

Tým STD   

V následujících měsících budeme v STD pořádat tyto projektové dny 

Březen – Velikonoční tradice 

Duben – Sportování se psy, canisterapie 

Květen – Ježek bělobřichý 

Červen – Hawaiský den 
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POZVÁNKA NA VÝLET S FOKUSEM 

DO ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PSY A NA RANČ VRÁNOV 

Vážení klienti a přátelé Fokusu! 

Rády bychom Vás pozvaly na výlet pořádaný týmem Sociálně  terapeutické dílny v Karlových Varech. 

 

KDY: v sobotu 21. 3. 2015  

KDE A V KOLIK HODIN SE SEJDEME: na vlakovém nádraží v Sokolově, vlak do Luhu nad Svatavou nám 
odjíždí v 9.32 hod. 

V KOLIK JEDE VLAK Z CHEBU DO SOKOLOVA: v 8.16 hod. (přijede v 8.41 hod.) 

V KOLIK JEDE VLAK Z KARLOVÝCH VARŮ: v 8.49 hod. (přijede v 9.10 hod.) 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: 

Vlak z Luhu do Sokolova jede ve 13.16 hod. (příjezd ve 13.27 hod.) 

Vlak ze Sokolova do Chebu jede v 13.35 hod. (příjezd ve 14.10) 

Vlak ze Sokolova do Karlových Varů jede v 13.54 hod. (příjezd ve 14.20 
hod) 

 

CO NÁS ČEKÁ: z Luhu nad Svatavou dojdeme pěšky po modré turistické značce na ranč Vránov (cesta 
cca 1,1 km). Navštívíme opuštěné a zatoulané psy v záchytném zařízení, v případě zájmu pomůžeme 
s jejich venčením a poté se podíváme na ranč ke koním. 

CO S SEBOU: Počasí v době konání výletu je značně nejisté, výlet se však bude konat za jakéhokoliv 
počasí. Proto určitě doporučuje vhodné teplé oblečení, nepromokavou bundu či pláštěnku a vhodnou 
pevnou obuv. Nezapomeňte na svačinu! Pokud chcete zvířátka potěšit něčím na zub, doporučujeme 
tvrdé pečivo, jablka, mrkev a piškoty. 

 

Zájemci o účast: je potřeba se přihlásit nejpozději v pondělí 16.3.2015 

-  volejte Elišce Petříkové na tel. č. 778 528 293 nebo pište na e-mail: petrikova@fokus-
mb.cz nebo se přihlaste přes svého case managera  

 

Těšíme se na Vás Eliška Petříková a Petra Sládková  
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Lajp dance 

Lajp jsme s kamarádem na škole odkoukali od slovenských tanečníků na diskotéce. Tancovali 
ho na populární hudbu. Můj kamarád odkoukal jeden skok a já druhý. Pak jsme to začali 
tancovat s rokenrolovými skoky. Skok se řekne anglicky Leap. My jsme to zkomolili na slovo 
Lajp, protože to lépe zní. Slovenské lidové tance a rokenrol jsou velmi náročné, ale hezké 
tance. Cvičitel na obrázku předvádí náznak toho, jak lze skákat na muziku. Jinak cvičitel cvičí. 
Proto ho spíše budu kreslit při cvičení. Lajp je malý bonbónek.  

                             
J.S. 
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Čertíku zlobíš 
Lucka Zvolánková 

 
 

Čertíku zlobíš mě, vkládáš mi do hlavy 
strachy a obavy 

a já se pak bojím, že v životě neobstojím. 
Čertíku zlobíš mě, jsi až moc upřímnej, 

ale tvoje kritika se mne nedotýká. 
Ber prosím na vědomí, že já mám čisté svědomí 

a mé sebevědomí už tvoje kouzla nezlomí. 
Můžem spolu karty hrát, ale nesmíš švindlovat 

pravdu, lež zaměňovat a na Boha si hrát. 
Seber si svých švestek pár a jdi zase o dům dál, 

nade mnou jsi nevyhrál. 
ČXertíku zlobíš mě, řeknu ti upřímně, jsi dobrý sluha ale špatný pán! 
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Čtenářský deník 

 

Martin Šmaus 

Děvčátko rozdělej ohníček 

Prvotina Martina Šmause, Děvčátko, rozdělej ohníček (Na cikňi na bari, čarav tro voďori), 
dostala svůj název podle stejnojmenné romské písně. Kniha se zabývá romskou rodinou 
Dunkových, která je postupně nucena opustit svůj domov, romskou osadu na Poljaně 
(východní Slovensko), přičemž je zde sledován především životní příběh Andreje Dunky, 
nemanželského syna, kterého jeho matka počala s manželovým bratrem, zručným zlodějem. 
Tento pak proti vůli matky syna odvezl do Prahy, kde ho přenechal svým příbuzným. Děj knihy 
je tak vyprávěním pohnutého osudu chlapce a jeho dospívání, významně ovlivněného 
sociálním okolím (dětské domovy, alkoholismus opatrovnice, trestná činnost). 

Tato knížka se mi zaryla do paměti tím, jak barvitě a skutečně popisuje život na ulici, v komunitě 
Romů. Po uliční bitky, poukazuje i na to jak rozdílný žebříček hodnot nají lidé této menšiny, 
například mezi alkoholiky se řeší jen kde vzít peníze na alkohol, kdo komu dá a nedá nepít, kdo 
komu dluží peníze atd. Hlavní hrdina Andrej má i snahu začít žít jinak, spolupracuje s různými 
institucemi, a chvíli to i vypadá, že začne žít spořádaným životem, ale nakonec končí na dně, 
projde si vězením atd. Při čtení knížky jsem cítila vděčnost za to, jaké podmínky mám pro život, 
že se nemusím denně stresovat, kam složím hlavu, a i když to doma není ideální, pořád by to 
mohlo být i horší. Zároveň mi knížka dodala sebevědomí, že jsem si sice vyzkoušela život v 
podobné komunitě, ale v pravý čas jsem řekla ne a začala na sobě makat tak, abych mohla být 
ještě jako člověk někomu prospěšná a nedopadla na dno. Určitě stojí za to si knížku přečíst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Měsíční lázeň 

Když měsíc vyšel nad lesy a ozářil jezerní krajinu, dotkla se staře vypadající osoba konečky prstů vody. 
Začala se dít její proměna a z věky staré osoby tu stála mladice nad mnohé krásná. Vstoupila doprostřed 
jezera a užívala si vody i měsíčního svitu.  

** 

Větříček Jozífek na planině svou písničku si broukal. Měl již svou práci hotovou a tak si užíval chvilku 
pro sebe. Tu se z ničeho nic objevila sestřička Valisa Meluzína a pohrála si s jeho vlásky. Věděl, že se 
děje něco nekalého a hned se ptal co a jak. Valisa vzkázala malému Jozífkovi, že si má pospíšit za starým 
Berutem, aby včas varovali rytíře větru. Jozífek přestal meškat a ujížděl starším v ústrety.  

** 

Černý rytíř na koni jak noc cválal krajinou sám. Tedy skoro sám. Na hrudi měl přivázaný uzlík a v něm 
spinkalo dítě. Cval jeho koně malou osůbku nikterak nebudil a tak si rytíř užíval domnělou samotu na 
cestě do známých míst. 

** 

Jen co Jozífek k lesíku Aloriu dorazil a pověděl, co měl vzkázat, vzepjal se Berut Starý severák a pospíchal 
cestou svou. Jozífek jen zasněně pozoroval, kde je mu konec, neb tak rychle cestovat sám neuměl. 

** 

Rytíř byl varován a oř jeho cval svůj v trysk proměnil. Zavolal jezdec hlasem supím, až se stromy ohnuly 
v úklonu.  Hlas byl tak silný, že dorazil k jezeru, kde se koupala krásná panna. 

** 

Panna se lekla a rychle pospíchala ke břehu. Oblékla se, třikrát nad hlavou zakreslila kruh a proměnila 
se v staře vypadající osobu. Obula pevné boty a spěchala v lesní stín. Právě včas, neboť  její vrah byl jen 
sto kroků odtud… 

Autor: Matěj Šmarda 
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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 
 

 



32 
 

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… 

 

 
 

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

 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 


