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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 květnového čísla je 28. 4. 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. 

 

Facebookový profil STD 

Milí klienti a přátelé Fokusu,   

založili jsme si profil na facebooku. Budeme tam přidávat fotky z akcí, které pořádáme, fotky výrobků 
a činností, které v STD probíhají. Objeví se na něm vždy i program a veškeré pozvánky. 

Pokud chcete naši aktivitu sledovat, přidejte si nás do přátel – naše uživatelské jméno je Fokus Std. 

 

 

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.  
 
 

                  Děkujeme za pochopení terapeuti STD 
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PROGRAM STD DUBEN 2015 

 

 

6. - 
10.4. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - ZAVŘENO 

Úterý Nízkoprah Pracovní dílna Nízkoprah 

Středa Nízkoprah Vaření  Nízkoprah 

Čtvtek Nízkoprah Výtvarná dílna Nízkoprah 

Pátek Nízkoprah Úklid, vycházka Nízkoprah 
  

13. - 
17.4. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Úterý Nízkoprah Výtvarná dílna Nízkoprah 

Středa Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Čtvtek Nízkoprah Projektový den Nízkoprah 

Pátek Nízkoprah Úklid, zahradničení Nízkoprah 
  

20. -
24.4. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Úterý Nízkoprah Dokument Nízkoprah 

Středa Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Čtvtek Nízkoprah Výtvarná dílna Nízkoprah 

Pátek Nízkoprah Úklid, vycházka Nízkoprah 
  

27.4.-
1.5. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Úterý Nízkoprah Pracovní dílna Nízkoprah 

Středa Nízkoprah Vaření Nízkoprah 

Čtvtek Nízkoprah Úklid, zahradničení Nízkoprah 

Pátek STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

   
Změna programu 

vyhrazena!    
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DUBEN 

Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Slovo pochází ze slova dub. 

Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném roce jako leden. 

První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a 
drobnými zlomyslnostmi. 

Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o 
proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. 

 

PRANOSTIKY NA DUBEN 

 Březen, za kamna vlezem - duben, ještě tam budem. 

 I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží. 

 Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

 Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

 Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita. 

 Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám pak zavítá. 

 Na Svatého Marka deštivo – čtyřicet dní blátivo. 

 Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. 

 Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz. 

 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři 

 

Pravý apríl 

Počasí se pořád mění, 
chvíli teplo, chvíli sníh, 

pro nás to problém ale není, 
opalujem se na saních. 
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Apríl 
Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Už od 16. století je apríl spojen s 
různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit 
rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou 
vážně ani některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na 
změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná 
současně i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen. 

 

Apríl v Česku 

Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První 
písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia 
z Prahy. V dřívějších dobách se obětmi žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly 
nápady na nákupy neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit 
M0, apod.  

Apríl ve Francii 

Ve Francii se tento den (ale i zvolání při prozrazení žertu) nazývá poisson d’avril podle toho, 
že děti vystřihnou rybu (poisson) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo o výtvoru na svých 
zádech nemá tušení. Tradice „aprílování“ ve Francii vznikla, a to již roku 1564 a oproti ČR je 
zde žertování bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře nejen mezi přáteli, nýbrž i v 
médiích. 

 

 

Vstupenka na fiktivní „ceremonii mytí lvů“ v londýnském Toweru, apríl 1857 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl 
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Zatmění Slunce 

V pátek 20. 3. 2015 v dopoledních hodinách se nad územím České republiky odehrálo velmi 

výrazné částečné zatmění Slunce. Měsíc při něm zakryl asi tři čtvrtiny průměru slunečního 

disku. Zatmění bylo největší nad naším územím až do roku 2026 a zároveň poslední u nás 

viditelné v tomto desetiletí. 

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, 

takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc v novu. 

V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a 

ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny, na 

obloze se objeví hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce 

zvířat. 

Za půl roku se dočkáme po opravdu dlouhé době prvního úplného zatmění Měsíce viditelného 

od nás v takřka celém průběhu (Měsíc zapadá v době očima již nepozorovatelné závěrečné fáze 

polostínového zatmění). K úkazu dojde na státní svátek 28. září 2015 v časných ranních 

hodinách 

Toto úplné měsíční zatmění má pro nás středoevropany hned několik výsad. Prvně půjde po 3 

letech (od roku 2011) a na další 3 roky (do roku 2018) o jediné úplné zatmění Měsíce viditelné 

v České republice. Druhou výsadou je, že jde od roku 2008 až do roku 2029 o jediné, které 

bude viditelné v celém průběhu. Třetí výhodu přináší kalendář českých svátků - zatmění se 

odehraje na svátek sv. Václava, kdy mají Češi volno (naposledy takové "sváteční" zatmění 

nastalo 28. října 2004). Protože tento den připadá na pondělí, půjde i o pěkné zpestření 

prodlouženého víkendu. 

Parametry zatmění (v SELČ) 

Začátek polostínové fáze: 02 hod 10 min 18 s 

Začátek částečného zatmění: 03 hod 06 min 48 s 

Začátek úplného zatmění: 04 hod 10 min 42 s 

Maximální fáze zatmění: 04 hod 47 min 06 s 

Konec úplného zatmění: 05 hod 23 min 30 s 
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Konec částečného zatmění: 06 hod 27 min 24 s 

Konec polostínové fáze: 07 hod 23 min 54 s 

Západ Měsíce: 
07 hod 03 min (pro Prahu; na území ČR se čas 

východu liší v minutách) 

 

 

ZDROJE 

www.cestyksobe.cz 

http://astro.sci.muni.cz 

http://cs.wikipedia.org 

Zpracovala: Eliška Petříková 
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Duben na zahradě  

 

 

V dubnu, kdy kvetou narcisy a tulipány, se zahradní stromy zahalují do 
kabátů z nového zeleného listí. Stříháme okrasné dřeviny a poprvé v 
nové zahradní sezóně posečeme trávník, který zároveň provzdušníme. 
Chemicky ošetřujeme ovocné stromy a keře proti přezimujícím 
škůdcům a nastupujícím chorobám. Naplno se věnujeme vysévání, 
projednocování a vysazování různých druhů zeleniny. 

 

 

 
OKRASNÁ ZAHRADA 

Duben je charakteristický kvetením cibulovin, mezi které patří 
zejména tulipány, narcisy a hyacinty. Vedle nich začínají na 
zahradách kvést dvouletky (macešky a sedmikrásky) a trvalky 
(koniklec, tařice, kamzičník nebo plicník). Z okrasných dřevin, které 
se v tomto období bohatě olisťují, kvete zlatice (zlatý déšť), 
magnólie (šácholan soulangeův) nebo sakura (třešeň pilovitá). 
 
Je vhodná doba pro to, abychom letos poprvé posekali trávník a 
doseli případná holá místa. Posekanou trávu můžeme použít jako 
přikrývku k čerstvě vysazeným trvalkám, růžím a okrasným 
dřevinám a udrželi tak v půdě dostatek vlhkosti. Trávník 
provzdušníme speciálními hráběmi nebo provzdušňovačem 
(vertikutátorem), aby získal přístup k potřebným živinám. Duben, 
kdy je půda dostatečně vlhká a teplé jarní počasí podporuje klíčení 
semen, je také vhodné období pro založení nového trávníku. 

Věnujeme se stříhání okrasných dřevin a růží. Mnohokvěté růže 
sestříháme na 7 oček, velkokvěté na 3 očka a popínavým 
odstraníme pouze vrcholové výhony. Odumřelé výhony zcela 
odstraníme. Nově vysazené růže radikálně zkrátíme a dbáme o to, 
aby měly dostatek vlhkosti. V tomto období si musíme u růží dát 
pozor na napadení pilatkami. Pokud k němu dojde pouze v menší 
míře, stačí odstranit poškozené listy, jinak musíme použít postřik. 
 
Další důležité práce: 

 Trvalky okopeme, pohnojíme a zavlažíme. 
 Záhony s trvalkami vyčistíme od odumřelých nadzemních 

částí a starého listí. 
 Krátce klíčící letničky, mezi které patří například 

netýkavka, vyséváme do truhlíků za oknem, nebo do skleníku. 
 Semenáčky letniček přepichujeme do pařeniště. 
 Na záhony vyséváme letničky, kterým nevadí nižší teploty. 
 Odstraňujeme odkvetlé květy cibulnatých květin. 
 Vysazujeme listnaté keře bez kořenových balů. 
 Sestříháme keře, které kvetou až v létě. 
 Stále ještě můžeme vysazovat listnaté živé ploty. 
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 Můžeme řízkovat túje, tisy nebo jalovce. 
 V případě potřeby přesazujeme vzrostlé dřeviny. 
 Odstraníme suché, nemocné a namrzlé větve stromů. 
 Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům odstraníme suché květy. U vřesovců kvetoucím na jaře 

tak učiníme až po odkvětu. 
 Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky novými. Popřípadě osazujeme novou skalku. 
 Vyséváme okrasné dýně pro podzimní sklizeň. 
 Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami. 

OVOCNÁ ZAHRADA

Ovocné stromy i keře s drobným ovocem chemicky ošetřujeme 
proti přezimujícím škůdcům a nastupujícím chorobám. Měli 
bychom také upravit tvar koruny jádrovin a peckovin. Koruny 
stromů bychom měli udržovat v pohárkovitém tvaru, který jim 
zajišťuje dostatek světla a umožňuje snadnou sklizeň. Toto období 
je velmi vhodné k roubování spícími zimními rouby. 
 
Půdu kolem keřů s drobným ovocem (například angrešt či rybíz), 
bychom měli prokypřováním uchránit před plevely. Půdu pod 
ovocnými stromy bychom měli udržovat nezatravněnou, plevelů, 
ale nezkypřenou. Kolem kmenů vyhloubíme půdu do tvaru mísy, 
abychom tím stromům poskytli dostatek vláhy. 
 
Další důležité práce: 

 Ledkem přihnojíme stromy, které mají bohatě nasazeno na 
kvetení. 

 Do korun jabloní a slivoní umisťujeme lapače proti 
pilatkám. 

 Vysazujeme ovocné stromy. 
 Zavlažujeme, kypříme a odplevelujeme půdu kolem nově vysazených ovocných stromů. 
 Začínáme s výsadbou révy vinné. 

ZELENINOVÁ ZAHRADA 

Čím dříve začneme vysévat a vysazovat zeleninu, tím více sklizní 
můžeme mít - dokonce až čtyři. Předpěstované sazenice některých 
odrůd celeru přesazujeme do záhonů, jiné teprve vyséváme. Dále 
vyséváme ředkvičky, pažitku, klasický a cukrový hrách, kopr, 
okurky, tuříny a salátovou řepu. Proti nočnímu chladu je můžeme 
chránit netkanou textilií. Koncem měsíce přesazujeme zakořeněné 
sazenice brambor do asi 10 cm hlubokých rýh obohacených 
kvalitním kompostem. 
 
Další důležité práce: 
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 V kelímcích si předpěstováváme cukety, salátové okurky a 
melouny. 

 Koncem měsíce můžeme na chráněných a teplých 
místech začít pěstovat keříčková rajčata. V případě 
nízkých teplot je chráníme netkanou textilií. 

 Začínáme projednocovat zeleninu z časných výsevů. 
 Kompostem hnojíme bulvový celer, brambory, brukvovitou 

a plodovou zeleninu. 
 Koncem měsíce již můžeme sklízet rebarboru 

vylamováním listů. 
 Pěstujeme-li salát ve skleníku či pařeništi, větráme a 

zaléváme, abychom se tím vyhnuli plísním a dalším 
chorobám. 

 Likvidujeme plevele a plže, kteří začínají ohrožovat 
sklizeň. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/duben-na-zahrade.html 
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Výlet do záchytného zařízení pro psy a na ranč Vránov 4.4.2015 

V sobotu 4.4, jsme v rámci výletu navštívili záchytné zařízení pro psy na ranči Vránově, kde 

nás prováděla vedoucí Veronika Fazekašová. 

Cestovali jsme ze Sokolova vlakem do Luhu nad Svatavou a odtud jsme pokračovali pěšky 

lesem až na Vránov.  Kromě pejsků jsme na místě zde viděli i koně, osly, ovečky a daňky. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvířatech a o práci v záchtném zařízení 

(útulku) a  ranči. Počasí nám vyšlo a celý den byl příjemně strávený. Děkujeme klietům,. kteří 

se výletu zúčastnili, sešla se úžasná parta a atmosféra byla velmi přátelská. Moc jsme si výlet 

s vámi užily! 
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Co budeme v dílně vařit v dubnu? 

 

Po 13.4. - česnečka, bublanina 

St 15.4. - sekaná s brambory 

Po 20.4. - květáková polévka, palačinky 

St 22.4. - zapečené těstoviny s kuřecím masem 

Po 27.4. - brokolicová polévka, raffaello řezy

 

Po 4.5. - kmínová polévka, citrónová bábovka s jogurtem 

PPOZVÁNKA NA VÝLET S FOKUSEM... 

KAM: VELKOLOM JIŘÍ 
KDY: sobota, 25. 4. 2015 
KDE A V KOLIK SE SEJDEME: na autobusovém 
nádraží v Sokolově v 9.00 hodin  

PROGRAM: Čeká nás netradiční procházka 
velkolomem, na programu bude možná i překvapení v 
podobě odborného výkladu jednoho z našich klientů, 
který zde pracoval. Pokud počasí dovolí, můžeme výlet 
zakončit opékáním buřtů.

CO SE SEBOU: Určitě si vezměte 
pohodlnou obuv, počasí v dubnu 
je jaksi Aprílové, proto ani to 
nepodceňte. 

Zájemci, prosím hlaste se 
telefonicky u Nikoly nebo Lucky  
do pondělí 20. 4. 2015. 

Kontakty: 

Nikola Skalická, tel.: 775 562 065
Lucie Hetzerová, tel.:775 562 056
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Projektový den na téma 

- Sportování se psy, canisterapie - 
Kdy: čtvrtek 16.4.2015 

Čas: od 10 hodin 

Kde: STD Karlovy Vary 

 

           

                                                                                           

 

Srdečně vás zveme k účasti na projektovém dnu, kde se dozvíte něco o tom, jak 
aktivně trávit čas se svými psími miláčky i o tom, jak psi mohou pomáhat léčit. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu  

Tým STD 
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Návod pro život 

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 

2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 

3. Držte se tří R:  

- respektu vůči sobě 

- respektu vůči ostatním 

- responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy. 

4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí. 

5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit. 

6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství. 

7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě. 

8. Každý den buďte nějaký čas o samotě. 

9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot. 

10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď. 

11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit 
z něho podruhé. 

12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života. 

13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo 
minulost. 

14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 

15. Buďte jemní k Zemi. 

16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli. 

17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše 
vzájemné potřeby. 

18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli. 

19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností. 
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Chalisa spala 

 

Ta koupel v měsíčním svitu jí dala zabrat. Ani nestačila zapřemýšlet nad tím neznámým, 
kterého jí poslal varovný vítr. Jak lehla na postel, tak usnula. 

*** 

Salasina knížka ležela na stole. Byla otevřena na straně s dvěma oranžovými okřídlenci a 
vyšívaná hnědou nití.  Dáma s brunými vlasy hleděla oknem do dáli a ani nemusela knihou 
listovat, aby věděla, co skrývá. Znala ji nazpaměť už patnáct let. Větřík milostivý dostal 
sladkosti za svou službu a grošované klisny se rozeběhli po svých zámcích.  Jen Jedno ještě 
zbývalo. Vbudit děťátko z ušmourané kletby. Koho poslat? Když tato otázka visela chvíli ve 
vzduchu, objevila se v zrcadle známá tvář a ukázala bruné slečně list. Víc nebylo třeba. Ta 
s úsměvem zazvonila na zvonek, jež ležel na stole, a tím popohnala zajímavý osud dalšího 
hráče. Žel pro něj to nebude tak klidné, jak by si zasloužil.  

*** 

 

 

Autor: Matěj Šmarda 

 

 

 

Pomlázka se plete z osmi, ale jazyk už ze dvou. 

Jak snadný je život, ale my si ho děláme složitým. 

 

Zaslala: Anna Mendelová 
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Užitečné internetové odkazy 

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

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 
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Kontakty do Fokusu 

Aktualizované telefonické kontakty naleznete v seznamu dle středisek. 

Jaroslav Hodboď – oblastní ředitel, tel. 608 961 361 

FOKUS Karlovy Vary 

Sociálně-terapeutická dílna 

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

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

e-mail: kurincova okus-mb.cz 

Štěpánka Šimková Tel. 775 562 060 

e-mail: simkova okus-mb.cz 

Eliška Petříková, DiS.  Tel. 778 528 293 

e-mail: petrikova okus-mb.cz 

Petra Sládková, DiS. Tel.778 528 294 

e-mail: sladkova okus-mb.cz 

 

Cetrum sociální rehabilitace 

Západní 41, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice 

Diana Kostková, DiS. – vedoucí 
služby 

775 562 064 

Andrea Hůlová 777 481 105 

Karolína Polívková 778 528 291 

Dagmar Škarpová 778 528 290 

Petra Dejlová 775 562 061 

Dagmar Jandová 775 582 276 
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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  

 

 

 


