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Měsíční zpravodaj 
Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 

Sdružení pro péči o duševně nemocné 
 

 

 

 

 

 

 

Léto začalo 21. června 2015 v 18:37:33ha skončí 23. září 2015 v 10:20:06h 
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Práce na Měsíčníku 

Své příspěvky, návrhy, náměty, chválu i stížnosti týkající se Měsíčníku zasílejte prosím na 
emailovou adresu: petrikova@fokus-mb.cz 

Kdo nemá možnost poslat přes email, může mi příspěvek psaný ručně předat osobně v STD 
 Eliška 

Uzávěrka dalšího čísla je 30. 9.2015 
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Program ZÁŘÍ 2015 
7.-11.9 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření   Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Pracovní činnosti   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Výtvarné činnosti   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

14.-
18.9 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření   
Nestrukturovaný 
program   

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Společenské hry   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Výtvarné činnosti   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

21.-
25.9. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program 
Výtvarné 
činnosti Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Vycházka   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

28.9-
2.10 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Pracovní činnosti Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Dokument Vycházka   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
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ZÁŘÍ 

1. září je 244. den roku podle gregoriánského kalendáře (245. v přestupném roce). Do konce 

roku zbývá 121 dní. 

1. září je jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. Jako počátek roku 

platil tento den v Byzantské říši, v některých částech jižní Itálie a na Balkáně (u Jihoslovanů) 

a od 13. století do roku 1700 v Rusku (náš letopočet zavedl v Rusku Petr Veliký k 1. 1. 1700). 

V září slavíme jeden státní svátek a to 28. 9. Den české státnosti. V tento den je volno a 

nepracuje se, tudíž i v STD bude zavřeno.  

Den české státnosti nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn 

svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za 

dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a státním svátkem a zároveň dnem 

pracovního klidu si jej připomínáme opět od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a 

dostal oficiální označení - Den české státnosti - Svatý Václav. 

 

Svatý Václav 

Český kníže 

Narození: 907, Praha, Český stát 

Úmrtí:28. 9. 935  ve věku 28 let,  Stará Boleslav,  důvod: Zabit bratrem a jeho družinou 

Životopis 

Svatý Václav (907 – 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za 

hlavního patrona české země. 

 

Původ 

Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla 

dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený 

přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. 
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Jaký byl historický kníže Václav? 

Kromě díla saského kronikáře Widukinda z Corvey, čerpají historici své poznatky o knížeti 

Václavovi především z početných legend. Podle nich byl Václav na svou dobu neobvykle 

vzdělaný. Údajně byl vyučován slovanskými kněžími (Pavel, Učen) a babičkou Ludmilou ve 

staroslověnštině, latině, snad i řečtině. Toto tvrzení je vzhledem k převažující negramotnosti 

tehdejších evropských panovníků do značné míry nepravděpodobné. Je proto možné, že autoři 

legend, mniši, obdařili panovníkovu osobu vlastnostmi, které byly požadovány po 

řeholnících. Jejich obraz mnicha na trůně připadá některým soudobým historikům značně 

zkreslený. 

 

Roku 921 zemřel kníže Vratislav I. Václavovi bylo tehdy teprve 13 let, proto se poručnické 

vlády ujala jeho matka Drahomíra a vykonávala ji až do roku 924 nebo 925. Poté vládl Václav 

osobně. Byl pravděpodobně ženatý, ale jeho manželka mu neporodila syna (buď byla 

bezdětná nebo se z tohoto svazku narodily pouze dcery). Údajného syna Zbraslava, kterého 

opět vzpomínají legendy, by Václav zřejmě zplodil se svojí souložnicí. 

 

V počátečním období vlastní vlády si podmanil kouřimského knížete, prameny uváděného 

jako Radslava. 

 

Vztah k říši 

Důležitým problémem Václavovy vlády se stal vztah k východofranské říši, nebo lépe řečeno, 

k tomu, co z ní v té době ještě zbývalo (především kmenová vévodství Sasko a Bavorsko). 

Nebyl pouze důsledkem událostí, které se odehrály za jeho vlády, ale výslednicí 

dlouhodobějšího vývoje situace v této oblasti. 

 

Roku 895 uznala „knížata Čechů“ lenní závislost na východofranské říši, jejíž místo postupně 

zaujalo Bavorsko v čele s vévodou Arnulfem z rodu Liutpoldovců. České knížectví se tak za 

vlády knížat Spytihněva I. a Vratislava I. orientovalo na bavorské vládce, v nichž byla 

spatřována opora nejprve proti velkomoravské říši, později především proti Sasku. Saští 

vévodové expandovali směrem na východ proti polabským Slovanům (již počátkem 10.století 

napadli Lužické Srby a rychle si je podmanili), proto představovali pro Čechy vážné 

nebezpečí. Kromě toho uzavřeli jak Češi, tak Bavoři mírovou smlouvu s Maďary. 

 

Situace v říši se začala měnit po roce 911, kdy vymřeli vládci z roku Karlovců. Roku 919 byl 
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východofranským králem zvolen saský vévoda Jindřich I. Ptáčník a brzy dosáhl uznání u 

dalších vévodů včetně Arnulfa Bavorského (921), kterému přiznal řadu privilegií. Roku 928 

sblížilo Arnulfa s Jindřichem příměří uzavřené s Maďary. Nastala otázka, jak se bude dále 

vyvíjet vztah českého knížectví k říši. Kníže Václav jistě neměl v úmyslu přenést přátelské 

vztahy, které ho vázaly k Bavorsku, na Sasko. Zbylé vazby knížectví na říši se začaly 

uvolňovat a Čechy se osamostatnily. To však nehodlali Jindřich s Arnulfem připustit. 

 

Roku 929 vtrhla saská a bavorská vojska ze severu a jihozápadu do Čech. Útok nebyl 

očekáván, a tak pronikla celkem bez problémů až ku Praze. Václav si nepřál, aby jeho země 

byla vypleněná a vydrancovaná, a raději se podrobil. Výsledkem jednání bylo placení 

obvyklého tributu, jak o pár let později zaznamenal saský kronikář Widukind z Corvey. Podle 

Palackého šlo prý o každoroční dávku ve výši 5 tisíc hřiven stříbra a 120 volů. Tento 

poplatek, o němž se nezmiňuje žádný ze soudobých kronikářů, ale teprve Kosmas, se platil 

nepravidelně do Bavorska v době vlády Karla Velikého a Ludvíka Pobožného (asi 806–840) a 

zřejmě byl obnoven roku 895. Nyní se poplatek měl odvádět do Saska a zřejmě šlo opět o 

dobytek, zlato a stříbro, případně jiné věci. Neplatil se pouze z přemyslovského panství ve 

středních Čechách, ale z celé země, za jejíhož reprezentanta Václava v říši pokládali 

(navzdory tomu, že zde stále ještě existovala další „knížata Čechů“). Mohlo tedy jít o 

obnovení placení tributu zavedeného již v roce 806. 

 

Widukind uvádí také informaci, že se kníže Václav králi Jindřichovi „poddal“. Starší 

historiografie od dob Palackého z toho odvozovala, že se Václav poddal říši a poté nastalo 

postupné začleňování českého státu do jejího rámce. Václav Novotný dokonce mylně soudil, 

že šlo o přijetí léna (to by však musel východofranský král potvrzovat české panovníky po 

jejich nastoupení na trůn, což se v 10. století nikdy nestalo). Ve skutečnosti se jednalo patrně 

jen o přímý osobní vztah, který byl obdobou vztahu Jindřicha Ptáčníka k ostatním vévodům v 

říši, spojenectví svého druhu (nelze chápat ve smyslu novodobých vojenských aliancí), kde 

stál jeden ze spojenců výš než druhý. To bylo v daném případě vyjádřeno placením tributu, 

který byl poplatkem za mír, za neútočení. Václav osobně ovšem díky tomu mohl začít s 

budováním vlastní politiky, která by upevnila pozici knížectví doma i v zahraničí. Jindřichovo 

uznání Václava za důležitého politického partnera k tomu bylo nezbytné. Důležitou složkou 

Václavovy vlády byla otázka církevní. Václav mohl po upevnění vztahu s Jindřichem požádat 

o darování ostatků sv. Víta (pro tyto ostatky nechal Václav vystavět na pražském hradě 

rotundu sv. Víta). Spojenectví českého knížectví a Saska bylo velmi labilní záležitostí, stejně 
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jako byly zatím nepevné a nehotové oba státní útvary. 

 

Interpretace Václavovy smrti 

Není pochyb o tom, že mezi knížetem Václavem a jeho mladším bratrem Boleslavem 

probíhaly názorové spory. Existují však různé pohledy na to, zda šlo či nešlo o otázky 

náboženství. Častější interpretace poukazuje na důslednou Václavovu politiku v procesu 

christianizace a upevňování křesťanství ve svém knížectví. Tyto skutečnosti tak mohly 

vyvolat nesouhlasnou reakci u části českých předáků, kteří odmítly odklon od dosud 

tradičního uspořádání společnosti na více či méně pohanském základě. 

 

Jiná interpretace přihlíží, bez zmínky o náboženských otázkách, k vnitřnímu uspořádání 

českého státu a částečně též, jako interpretace předchozí, k Václavovu poměru k Sasku. Ze 

srovnání vlády Václava a Boleslava je patrná odlišnost jejich koncepcí. Pokud Václav 

vojensky porazil některého z ostatních českých knížat, jeho území neobsadil a spokojil se s 

formálním slibem závislosti, která často nebyla po odchodu knížecí družiny realizována. 

Boleslav si přál pevně ovládnout celé Čechy, zbavit ostatní knížata vlády a dosadit na jejich 

území knížecí správce, kteří by vybírali od zdejšího obyvatelstva daně. Za tyto prostředky by 

pak bylo možné vybudovat vojsko a zbavit se poplatné závislosti na Sasku. To vše Boleslav I. 

uskutečnil v době své vlády. 

 

Bez rozdílu všechny legendy (ovšem ne se zcela jasným motivem) uvádí, že 28. září 935 

(spíše než 929) došlo ve Staré Boleslavi k Václavově úkladné vraždě, zosnované Boleslavem, 

kterého podbízeli „čeští mužové“. Dále pak byli zavražděni i členové Václavovy družiny, tak, 

jak přikazovala tehdejší zvyklost krevní msty. Existují názory, které mimo jiné na základě 

toho, jak legendisté příběh vyprávějí, vyvozují, že mohlo jít spíše o nešťastnou náhodu, 

osudné nedorozumění s tragickým koncem, a nikoliv o vyvrcholení mocenského boje mezi 

dvěma tábory Přemyslovců. 

 

Jeden z možných nových výkladů události může znít takto: Onoho rána 28. září při cestě do 

kostela potkal Václav svého bratra. Podle teorie, kterou zastává český historik Dušan Třeštík, 

rozlítila mladšího Boleslava, který měl s bratrem spory, povýšenost, se kterou ho kníže 

oslovil. Tasil meč a vrhl se na Václava. Kníže ho však odzbrojil a povalil na zem. Na 

Boleslavovo volání o pomoc přiběhli jeho družiníci. Viděli Václava, jak s mečem v ruce stojí 

nad ležícím bratrem. Vrhli se svému pánovi na pomoc a knížete, který se nestačil ukrýt v 
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kostele, kam prchal, ubili. Zastánci této teorie obvykle poukazují na otázky smyslu 

Boleslavovy cesty za bratrem s cílem zabít ho vlastníma rukama, přičemž připomínají, že jeho 

bojovníci se nejprve skrývali. 

 

V každém případě Václavova smrt, ať již byla výsledkem náhody či zlého úmyslu, znamenala 

šanci pro Boleslava I. uskutečnit vlastní záměry. Ty však byly dříve mylně vykládány jako 

„slovanské“ či dokonce „národní“ v kontrastu s údajnou Václavovou podřízeností. 

 

Svatováclavský symbol 

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, 

postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a 

přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Václavova obliba je také daná dlouhou 

církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými potřebami. Kult, ke kterému se nakonec 

obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11. století. 

Vyzdvihované přednosti jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o 

rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských chrámů, častá 

návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, 

pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a 

cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výborný jezdec na 

koni. Toto vše se dle tradice událo v období mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem života až do 

jeho smrti. 

 

Zdroj:  wikipedia.org 

 Centrum.cz/svatky 

 Panovnici.cz 
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Ukázky toho, co jsme v srpnu tvořili, čím jsme se bavili  

 

Něco málo z výtvarné dílny.  

1) Zátiší s ovocem. Práce klientů 
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2) Koláže 

 

 

 



11 
 

3) Šité brože 
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4) Smršťovací fólie 

 

 

5) Záhon u dílny, na kterém klienti pracují. Krásně se nám rozrostly květiny 
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Na vycházce u vřídla v Karlových Varech, příjemně strávený den  
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Oblíbený program vaření se opět vrací  a co dobrého nás čeká?  

Vaření září 

Po 31. 8. – Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky, tvarohová buchta 

St 2. 9. – šišky s mákem 

Po 7. 9. – Zeleninová polévka, hraběnčiny řezy 

St 9. 9. – ovocné knedlíky 

Po 14. 9. – mrkvová krémová polévka, piškotová roláda 

St 16. 9. –řízek a bramborová kaše 

Po 21. 9. – rajská polévka, citronový koláč 

St 23. 9. – paprikovo-smetanová omáčka s těstovinami 

Po 28. 9. – STÁTNÍ SVÁTEK 

St 30.9. - čínská směs s rýží 

 

 

 

Pozvánka na dokument  

Promítání dokumentu:00 hodin 
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Dokument nese název – Histo 

Vaše příspěvky 

TEST: Jak znáte Českou republiku 

1) 35 km severovýchodně od Teplic se nachází město: 

 a) Most 

 b) Děčín 

 c) Ústí nad Labem 

 d) Chomutov 

2) Pokud pojedete z Hradce Králové přímo do Chrudimi, musíte narazit na: 

 a) Pardubice 

 b) Jičín 

 c) Kolín 

 d) Rychnov nad Kněžnou 

3) 15 km východně od Berouna se nachází zámek nebo hrad: 

 a) Křivoklát 

 b) Karlštejn 

 c) Konopiště 

 d) Červený Hrádek 

4) Přes Poděbrady protéká řeka: 

 a) Vltava 

 b) Cidlina 

 c) Sázava 

 d) Labe 

5) Které město leží nejdále od Plzně: 

 a) Domažlice 

 b) Klatovy 

 c) Strakonice 
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 d) Příbram 

 

6) Na úpatí Jizerských hor leží město: 

 a) Liberec 

 b) Trutnov 

 c) Litoměřice 

 d) Česká Lípa 

7) 30 km severozápadně od Mladé Boleslavi se nachází: 

 a) hrad Trosky 

 b) Máchovo jezero 

 c) Prachovské skály 

 d) hrad Kokořín 

8) Které město má nejvyšší nadmořskou výšku: 

 a) České Budějovice 

 b) Písek 

 c) Jihlava 

 d) Jindřichův Hradec 

9) Nejbližší okresní město u propasti Macocha je: 

 a) Brno 

 b) Vyškov 

 c) Blansko 

 d) Prostějov 

 

Řešení: 

1b, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7b, 8c, 9c 

Autor: Jan Mišinger 
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Zaslala: Ladislava Kubísková 
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Recept podle paní Pokorné (zaslala Laďka Kubísková) 

1 hrnek polohrubé mouky 

1 hrnek hrubé mouky 

½ hrnku cukru krupice 

1 hrnek mléka nebo podle potřeby 

2 kypřící prášky do pečiva 

3 vejce + 1 tvaroh + 1 vanilkový pudink 

Vše smíchat v míse, přidat ovoce dle úrody a nebo zavařené a drobenku s tvarohem. Dát do 
vyhřáté trouby na 200 stupňů. Přeji dobrou chuť.  

Drobenka – 1 hrnek hrubé mouky, ½ hrnku cukru krupice a smíchat na drobenku 

 

. 

  Foto je pouze ilustrační  
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Užitečné internetové odkazy 

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

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 
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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 

Bc. Michaela Loudová, DiS. – zástupce ředitele, tel. 775 562 055 

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 

Bc. Nela Matláková Tel.778 528 294 

e-mail: matlakova 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 

Bc. Markéta Bělová 775 562 059 

Andrea Hůlová 777 481 105 

Karolína Polívková, DiS. 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 Sokolov775 562 064 

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. Jana Forejtková 778 528 292 

Ing. Radomír Voznica – peer konzultant 778 712 228 

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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Emhádéčkem k nám do dílny – jízdní řády  

 

 
 

 

 
 

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

petrikova@fokus-mb.cz 
 

Podíleli se: Tým Fokusu a klienti Fokusu  

 


