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Měsíční zpravodaj 
Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary 

Sdružení pro péči o duševně nemocné 
 

 

 

 

 

 

 

Podzim začal23. září 2015 v 10:20:06ha končí 22. prosince 2015 v 05:47:53h 
 

  

Listopad 2015
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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  

Uzávěrka dalšího čísla je 27. 11. 2015 
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Program LISTOPAD 2015 
2.-6.11. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření   Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Výroba vánočních přání   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Výroba vánočních přání   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

9.-
13.11. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření   
Nestrukturovaný 

program   

Úterý 
Nestrukturovaný 

program vánoční přání Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Karaoke Společ. Hry   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

16.-
20.11. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí   Vaření     
Úterý STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Šití broží Společ. Hry   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
  

23.-
27.11. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí 
Nestrukturovaný 

program Vaření   Nestrukturovaný program 

Úterý 
Nestrukturovaný 

program Pečení cukroví   Nestrukturovaný program 

Středa 
Nestrukturovaný 

program Vaření   Nestrukturovaný program 

Čtvrtek 
Nestrukturovaný 

program Pečení cukroví   Nestrukturovaný program 

Pátek 
Nestrukturovaný 

program Úklid    Nestrukturovaný program 
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LISTOPAD 

- je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. 
- název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských 

přírodních podmínkách typické. 

Významná data v listopadu: 

Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu 

se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. 

Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. 

Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly 

uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý, 

který si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní 

třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou 

revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. 

2.11. Památka zesnulých - Památka všech věrných zesnulých či vpomínka na všechny věrné 

zesnulé, nebo lidově řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za 

zemřelé. Tradičně se v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se 

svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě 

než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku, který se postupně dostává i k nám je 

Halloween. 

11.11. Martin - Přestože významem jména Martin je „válečník”, u nás je jméno spojováno 

především se Svatým Martinem. Svatý Martin z Tours je jedním z nejznámějších svatých, 

který je každoročně oslavován svatomartinskou husou nebo svatomartinským vínem. Svatý 

Martin v lidových pranostikách přijíždí na bílém koni, aby ohlásil příchod zimy.  
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Co jsme v říjnu vařili:  

Houbová omáčka 

Potřebujeme: 

 hovězí zadní maso 
 sůl, pepř, olej 
 cibule 
 hladká mouka na zahuštění 
 knedlík 
 sušené houby 

Maso nakrájíme na plátky, očistíme ho. Maso osolíme a opepříme. V hrnci si rozehřejeme 
olej, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, kterou necháme ztmavnout. Poté přidáme maso, 
necháme ho zatáhnout. Když se maso zatáhne, zalijeme to celé teplou vodou, zhruba do půlky 
hrnce. Maso musí být potopené. Vaříme, dokud maso není skoro měkké. Když tomu tak je, 
přidáme do omáčky sušené houby a celé to vaříme ještě asi půl hodiny. Aby byly měkké jak 
houby, tak maso. Celou dobu hlídáme, aby se nám nevyvařila voda z hrnce. Nakonec omáčku 
zahustíme – hladká mouka + voda. Popřípadě ještě dosolíme. Podáváme s knedlíkem.   

Francouzské brambory 

Potřebujeme: 

 brambory 
 olej 
 1 konzerva hrášku 
 1 konzerva kukuřice 
 4 vajíčka 
 Sůl, pepř 
 Uzené maso 
 Mléko 
 Strouhaný sýr 

Brambory uvaříme ve slupce do měkka. Oloupeme je a přes mřížku nakrájíme na malé 
kousky. Pekáč zlehka vymažeme olejem. Do pekáče dáme brambory, uzené maso na kostičky, 
sterilovaný hrášek a kukuřici, vařené vajíčko. Vše promícháme. V misce si rozkvedláme 2 
vajíčka s trochou mléka, osolíme a opepříme tuto směs a přelejeme s ní celý pekáč. Dáme 
zapéct do trouby na 180 stupňů.  Když už nám brambory chytají barvu, můžeme to celé ještě 
zasypat nastrouhaným sýrem. Když se udělá na vrchu kůrka, máme hotovo.  
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Jablečný štrůdl 

Potřebujeme: 

 listové těsto 
 jablka 
 skořicový cukr 
 rozinky 
 kokos 
 vajíčko 

Koupené listové těsto rozválíme na tenký pruh. Na těsto dáme nejprve trochu kokosu nebo 
strouhanky, poklademe oloupaná, nastrouhaná jablka, posypeme je skořicovým cukrem. 
Přidáme rozinky, kokos a popřípadě ořechy. Směs se nesmí dát na celý povrch těsta. Od všech 
krajů musí zůstat místo, aby nám směs při pečení nevytekla. Zamotáme. Dobré je nejprve 
ohnout strany těsta dovnitř a poté přehnout vršek a spodek. Těsto propícháme vidličkou, aby 
se nám nenafukovalo a potřeme ho vajíčkem, aby štrůdl měl zlatavou barvu. Dáme do trouby 
na 180 stupňů a pečeme dozlatova.  

 

 

 

 

Ilustrační foto 
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Co dobrého nás čeká v listopadu?  

Vaření listopad 

PO 2. 11. – čočková polévka, perník 

ST 4. 11. – ovocné knedlíky z tvarohového těsta 

PO 9. 11. – frankfurtská polévka, tvarohové šátečky 

ST 11. 11. – Vepřo-knedlo-zelo 

PO 16. 11. – kulajda s houbami, banánový koláč 

ST 18. 11. – zapečené těstoviny s uzeným  

PO 23. 11. – polévka s játrovými knedlíčky, koláče od Nely 

ST 25. 11. – Svíčková omáčka s vepřovým masem a knedlíkem 

PO 30. 11. – Květáková polévka, citrónová bábovka  

 

 

Pozvánka na dokument  
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Promítání dokumentu:  

Vaše příspěvky 

 

Citát zaslala Anička Mendelová: 

Život není žádná sranda, 

ale bez srandy by to nebyl život. 
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Povídka pro lepší den  

Má dětská léta aneb byl jsem kvítko 

Musím říct, že první stupeň si se mnou máma opravdu užila na plný pecky. Chtěl 
jsem jí dělat radost a nosit domů dobré známky. No popravdě, moc to neklaplo, ale 
máma se snažila. První den kdy jsem nastupoval do první třídy mě vystajlovala, že 
jsem se mohl jít pro Oscara za nejlepší dětský výkon a ještě bych následující den byl 
v časopisu Vogue. Bíle triko, rifle, batoh, boty. Vše nové, sladěné, dokonalé. Byl jsem 
jako za škatulky. Asi tak hodinu než jsem v parku upadl a byl celý zelený od trávy. 
Nemusím asi říkat, jak dlouho na mě maminka řvala. A tak jsem na první den přišel 
jako vágus. 
 
Nikdy jsem neměl rád výtvarku. Nechápu, k čemu nám byla. Do teď neumím nakreslit 
ani psa, aniž by nevypadal jak ze seriálu Ošklivá Monstra. Možná taky proto jsem byl 
asi jediný, kdo měl na vysvědčení z tohohle debilního předmětu dvojku. A moje 
hluboko abstraktní výtvory, znázorňující mé pocity a myšlenky přenesené na papír 
nikdy nevisely na nástěnce. Jednou jsme si měli donést na tento strašně potřebný 
předmět spadané listí. Donesl jsem ho! Sice ho máma sbírala v parku asi za 5 minut 
osm, ale donesla mi ho! Když mi listí donesla, prohlásil jsem, že máme mít víc druhů 
a ne jen jeden druh stromu. Máma mě spálila pohledem a bylo mě to jedno. 
 
Taky jsme měli písmenkář? Takové ty desky, v kterých byly zastrkané jednotlivé 
písmenka a vy z nich skládali slova? Pamatujete? Tak mě ty desky zapadly za skříň. 
Nevím už jak jestli jsem je tam hodil nebo... JO, dobře, hodil jsem je tam! Mamka mě 
přišla do školy vyzvednout klasicky do družiny. Tak co máš všechno? Můžeme jít? 
Zeptala se a já se slzou v oku (jo dobře bylo mi to jedno) řekl, že mám písmenkář za 
skříní. Myslím, že máma ani netušila že takovou pomůcku do školy nosím a vůbec, 
že ji potřebuji. Já, takové nadané dítě. Tyto myšlenky se ji rozplynuly tak ve druhé 
třídě. Máma zkoušela odtlačit skříň sama. ale byla moc těžká. Nebo spíš máma není 
Rambo. Vyrazili jsme za školníkem. Ten už nás znal. Já nebyl zrovna hodné dítě 
když nad tím tak přemýšlím. Školník ochotně skříň odtlačil a já si posbíral písmenka, 
která se samozřejmě rozsypala. Až doma mě zasáhla rána do srdce, zjistil jsem že 
mi chybí písmenko Ž. Dostal jsem od mámy takovou šlehu, že mi to to bylo už pak 
jedno. Akorát za zízalu jsem dostal dvojku. 
 

 

 

Zdroj: piste-povidky.c
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Vánoční večírek v STD  

Kdy: 18. 12. v pátek  

Kde: STD Karlovy Vary 

Přihlášení na událost: Hlásit se můžete nejpozději do 10. 12.  

V STD na nástěnce visí tabulka, kam se můžete zapsat 

Přihlásit se můžete ale i telefonicky nebo emailem mně. – Eliška Petříková 

Telefon: 778 528 293 

Email: petrikova@fokus-mb.cz 

 

Jako každoročně vás všechny srdečně zveme na vánoční večírek v STD. Připraveno pro vás 

bude občerstvení – cukroví, brambůrky, limonáda a především bramborový salát a řízek  

Všechno občerstvení je zdarma. 

Oběd se bude podávat od 11 hodin. Počítejte s tím, že jíst budeme postupně, jelikož všechny 

řízky najednou neosmažíme a prostory jsou omezené. Otevřeno bude standardně od 8:00. 

Můžeme si společně zahrát nějaké hry, vyzkoušet vánoční tradice jako je např. pouštění 

lodiček.  

Opět bude probíhat zábava za doprovodu živé kapely. K dispozici budou všem texty písní, 

které se budou hrát. Společně si zazpíváme. 

 

Je třeba nahlásit se předem, abychom zajistili dostatečný počet řízků. 
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SUDOKU 
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Užitečné internetové odkazy 

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

 
 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 
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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 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – case 
manager 

775 562 059 

Andrea Hůlová - – case manager 777 481 105 

Karolína Polívková, DiS. – case 
manager 

778 528 291 

Petra Dejlová – case manager 775 562 061 

Dagmar Jandová – case manager 775 582 276 

Kateřina Szabová – pracovní 
konzultant  

778 528 290 

FOKUS Sokolov 

Centrum sociální rehabilitace  

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov775 562 064 

Mgr. Nikola Skalická, DiS. – 
vedoucí služby 

775 562 065 

Michaela Langhojerová, DiS. – case 
manager 

778 407 852 

Jiřina Procházková, DiS. – case 
manager 

778 407 853 

Bc. Jana Forejtková– case manager 778 528 292 

Mgr. Lucie Hetzerová, DiS.– case 
manager 

775 562 056 

Simča Horvátová – case manager 778 407 851 

Ing. Radomír Voznica 778 712 228 
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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  


