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Práce na Měsíčníku 

Své  příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti týkající se Měsíčníku, můžete od příštího čísla 
posílat Elišce Petříkové, která se nově ujme přípravy měsíčníku. 

petrikova@fokus-mb.cz 

Uzávěrka květnového čísla je  29.5. 2015 

 

                           

 

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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KVĚTEN 

Květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. 

Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení 
čarodějnic, je považován za měsíc lásky. 

1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. 

Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku.  

 

PRANOSTIKY NA KVĚTEN 

 Mokrý máj - v stodole ráj 

 Svatá Žofie políčka často zalije 

 Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. 

 Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho. 

 Déšť svatého Floriána je ohňová rána. 
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Květen na zahradě  

 

 

Květen, jak už sám název napovídá, je měsícem, ve kterém kvete doslova 
celá zahrada. Prim v tomto směru hrají ovocné stromy, které jsou v tomto 
období obaleny květy, kolem nichž čile poletují pilné včely. V květnu se 
naplno rozbíhá pravidelná péče o zahradní trávník a práce na venkovních 
zeleninových záhonech. 

 

 

 
OKRASNÁ ZAHRADA 

V květnu je okrasná zahrada plná květů. Pro tento měsíc jsou 
charakteristické květy šeříku, ozdobných jabloní, tavolníku, azalek, 
plaménků a srdcovek, jejichž květy jsou častou ozdobou 
venkovských zahrádek. Dalšími trvalkami, které kvetou v tomto 
období, jsou orlíčky, hořce, pochybky, ladoňky, konvalinky, 
sasanky, pryskyřníky nebo okrasné česneky. Usychající květy raně 
kvetoucích dřevin, mezi které patří například šeříky a sakury, je 
vhodné průběžně odstraňovat, aby květenstvími neprorůstaly nové 
výhony. 
 
Po odkvětu seřežeme dřevité pivoňky, jejichž výhony zkrátíme o tři 
očka. Abychom zajistili pevný a pravidelný růst listnatým i 
jehličnatým živým plotům, pravidelně stříháme jejich výhony. Zaštipováním měkkých výhonů tvarujeme 
a zhušťujeme koruny zakrslých borovic. Některé okrasné keře, jakým je třeba tavolín, množíme v tomto 
období pomocí řízků. 

Pravidelně sekáme trávník, který bychom nikdy neměli nechat 
vykvést. Zelený koberec také hnojíme, a to nejlépe před deštěm, 
popřípadě jej následně zavlažíme. Z trávníku odstraňujeme 
plevele. To provádíme mechanicky nebo chemicky za pomocí 
pesticidů určenými na dvouděložné rostliny, které jednoděložné 
traviny nepoškodí. 
 
Další důležité práce: 

 Okrasné rostliny zavlažujeme, přihnojujeme, okopáváme a 
plejeme. 

 Pro udržení vláhy a proti plevelům záhony mulčujeme 
rozdrcenou borkou. 

 Vysazujeme okrasné dřeviny v kontejnerech. 
 Vyséváme některé popínavé rostliny k popínavým konstrukcím a zdem. 
 Vysazujeme letničky a dvouletky pro podzimní výsadbu, jako jsou například karafiáty, astry a 

pomněnky. Je-li květen chladnější, chráníme rostliny v případě potřeby netkanou textilií. 
 Rostliny v nádobách, které jsme přezimovali a v dubnu otužovali, přesuneme na jejich venkovní 

stanoviště. Přesadíme je do nové půdy a ošetříme proti škůdcům a nemocem. 
 Jednotíme letničky. 
 Přechodně vysazujeme teplomilné cibuloviny, jako jsou například jiřiny. 
 Odstraňujeme průběžně semeníky u odkvetlých narcisů a tulipánů. 
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 Lekníny a další vodní rostliny přezimující v bezmrazých místnostech přemisťujeme do jezírka. 

OVOCNÁ ZAHRADA

Také v ovocné zahradě v tomto období kvete většina rostlin. 
Kvetoucí ovocné stromy zaléváme, prokypřujeme pod nimi zeminu 
a vytrháváme kolem nich plevele. V květnu je čas pro jejich 
roubování a přeroubování metodou za kůru. Rouby by měly být 
živé, nenarašené, spící a nastříhané v prosinci nebo v lednu. U 
odkvetlých broskvoní a dalších peckovin stříháme letorosty, 
přičemž ponecháváme pouze tři pupeny. Vedle toho vylamujeme 
silné letorosty rostoucích kolem odřezaných míst na starých 
větvích. 
 
Zaléváme, okopáváme, odplevelujeme a přihnojujeme kompostem 
také jahodníky. Kvetoucí jahodník je třeba v případě přetrvávajících 
mrazíků chránit netkanou textilií. Textilii musíme ale přes den 
odstraňovat, aby mohlo dojít k opylení. Na záhony umisťujeme fólie 
nebo netkané textilie, aby nemohlo dojít ke znečištění a hnití 
jahodníkových plodů. 
 
Další důležité práce: 

 Provádíme postřiky proti nemocem a 
škůdcům prakticky u všech druhů 
ovoce. 

 Do korun stromů zavěšujeme 
feromonové lapače, abychom v naší 
zahradě pochytali co největší množství 
škůdců. 

 Stromům, které bohatě kvetly, 
přidáváme do postřiku proti nemocem a 
škůdcům kapalná hnojiva, abychom 
zlepšili jejich výživu. 

 Výhony u ovocných stěn hrušní a 
jabloní ohýbáme do vodorovné polohy, 
abychom podpořili plození. 

 Pokud mají jabloně, hrušně a 
broskvoně nasazeno na velikou úrodu, 
protrháme je, aby měl každý plod 
dostatek místa pro růst. 

 Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony 
vlašského ořešáku do průměru pěti centimetrů, můžeme je začít seřezávat. 

 Upravujeme způsob přivázání mladých stromků k opěrným kůlům, aby jejich spojení nebylo ani 
příliš těsné, ani příliš volné. 

 Vylamujeme letorosty vinné révy, které nemají nasazeno na kvetení. 
 Ještě na začátku měsíce můžeme sázet révu vinnou. 
 Již v květu můžeme sklízet plody zimolezu kamčatského. 
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ZELENINOVÁ ZAHRADA 

 

Vyséváme fazol, hrách, červenou řepu, květák a čekanku. Na 
záhony přemisťujeme předpěstované hlávkové zelí, polorané 
kedlubny, květáky, poloranou, letní kapustu s nakelímkované 
salátové okurky a nakládačky. Nakonec na záhony vysadíme i silná 
keříčková a tyčková rajčata. Předchozí zeleninové výsevy naopak 
projednotíme, protože husté pěstování zhoršuje kvalitu budoucí 
sklizně. 
 
Další důležité práce: 

 Záhony se zeleninou zavlažujeme, hnojíme a okopáváme. 
 Při chladnějším počasí vyčkáme s výsadbou kořenové 

zeleniny až na konec měsíce. 
 Zeleninu po výsevu chráníme netkanou textilii, kterou 

odstraníme až po projednocování. 
 Za teplého počasí bychom měli začít větrat ve sklenících a 

pařeništích. 
 Na teplých a chráněných místech můžeme vysazovat 

melouny, papriky a lilky. 
 K bramborám v řádcích přihrneme zeminu. 
 Sklízíme první ranou mrkev, letošní kopr, cukety a špenát. 
 Plevel ze zeleninových záhonů dáváme do kompostu, kde 

nám výborně poslouží. V žádném případě ho nevápníme, 
protože vápno by kompost akorát zmineralizovalo a 
nezpůsobovalo by tlení. 

 
 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Sládková 

Zdroj: http://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/kveten-na-zahrade.html 
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Umřít musíme všichni, to ale neznamená, že si kvůli tomu  musíme kazit život. 

 

Zaslala: Anna Mendelová 

 

Vaření květen 

Po 4. 5. – frankfurtská polévka, medovník 

St 6. 5. – Boloňské špagety 

Po 11. 5. – Gulášová polévka, vdolky 

St 13. 5. – zeleninový salát s kuřecím masem 

Po 18. 5. – uzená polévka s rýží, perník 

St 20. 5. – Karbanátek a bramborová kaše 

Po 25. 5. – rajská polévka, hraběnčiny řezy 

St 27.5. – Vepřový guláš 

 

KVĚTNOVÝ VÝLET S FOKUSEM 

Pořádají kolegyně Betrice Slavíková a Markéta Benešová z terénního týmu z Chebu. Více podrobností 
se můžete dozvědět na telefonních číslech: Bea 778 528 295 a Markét 778 407 858  
 
V úvahu připadá návštěva Motýlího domu z Žírovicích nebo rezervace SOOS. 
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V KAŽDÉ VĚTĚ NAJDI JEDNO SVĚTOVÉ MĚSTO 

 

 

  1. Moje milá nemá nikdy v neděli čas. 

  2. Hadr i galoše najdete ve skladu. 

  3. Tlustý krocan nese na zádech slepici. 

  4. Kamarádova sousedka je stará megera. 

  5. Pepík s Jardou se prali a shodili necky. 

  6. Včera nám ohlodal hladový bobr i stoleček. 

  7. Stokilový strejda není sportovní typ. 

  8. Dva pašeráci nesou lihovinu v batohu. 

  9. Něco ruplo v divadle a spadly kulisy. 

10. Tarzan vyšplhal na dub a ještě si pískal. 

11. Po půlnoci snad už nejede ani tramvaj. 

12. Děda Karel krade pytel cementu. 

13. Blbost onoho nápadu hraničila s absurditou. 

14. Vlčák potká buldoka a žene ho na strom. 

15. Dneska otevřeli prádelnu a paní už tam pere. 

 

 

Řešení:  
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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 
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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 

 

 

 

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 
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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 

Kristýna Ozinkovská, DiS. 778 727 391 
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Pokud máte chuť, vymalujte si na závěr obrázek pro lepší náladu… 

 

 
Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti a hlavně příspěvky posílejte na:  

petrikova@fokus-mb.cz 
 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 

 

 


