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Ráda bych Vás jménem redakce přivítala v novém roce 2010 v prvním 
klientském čísle Fokusovin. 

1) Kdokoliv by chtěl přispět článkem na libovolné slušné téma je vítán. 
2) Kdokoliv by se chtěl stát stálým přispěvovatelem též dobře. 
3) Kvalita a obsah odpovídají amatérskému zpracování 
4) Jaké si to uděláme, takové to budeme mít 

Hodně zdraví a dobrý rok 2010 přeje J. B. (pravá ruka šéfredaktora) 

 

 



 

 
 
 
Bowlingový turnaj (Zapsal Z. S.) 
 
Ve středu 25.10 jsme se rozjeli vlakem na bowlingový turnaj ve 

Strakonicích. Byl krásný slunečný 
podzimní den a nebe bylo jako šmolka. 
Cesta ve vlaku příjemně ubíhala a my jsme 
si povídali s naší vedoucím Andreou a 
Tomášem. Ani jsme se nenadáli a byli 
jsme ve 

Strakonicích. Vystoupili jsme, udělali 
jsme si na nádraží skupinovou fotku a 
vykročili jsme do bowlingového centra. 
Kde na nás čekali dva zbylé týmy 

Fokusu 
Tábor a 
Strakonic. Hra byla velice napínavá, 
všichni se do toho vžili a přáli si, aby právě 
jejich mužstvo vyhrálo. Nejlepším týmem 
byl vyhlášen Tábor, na druhém místě byly 

Strakonice a bronzovou medaili 
získaly Budějovic. Za jednotlivce 
se na druhém místě umístila za 
Budějovice Míša P. Byli jsme 
pozváni strakonickým Fokusem do 
jejich nedávno otevřených prostor, 
kde nás pohostili všelijakými dobrotami. Pak jsme se rozloučili a odjeli 
Budějovic. 
 

 



 
Prodejní trh u Beránka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční posezení 
 

Jdu směrem k sídlišti a mám výbornou 
náladu, ne že bych jí normálně neměla, ale 
dnes mám přímo sváteční. Máme s Fokusem 
Vánoční posezení.  Když vejdu, ucítím vůni 
vánočního cukroví. To už se v místnosti 
zdobí stromeček, 
chystá se 

pohoštění na stoly – nejen cukroví, ale i 
chlebíčky a punč (ovocný). Lidé pomalu 
přibývají a za chvíli to v klubovně vypadá 
jako v úle.  Začneme povídáním, co kdo bude 
dělat na Štědrý den a o svátcích vůbec a jak 

stráví lidé Silvestra. Zkoušíme naše 
vědomosti v testíku a zpíváme si koledy. 
Hlavně Martin B. má nádherný hlas a 
přezpívává nám.  Čteme Vánoční básně a jiné 
básničky. Lidé postupně odcházejí, a když se 
zavřou dveře za posledními, tak si ještě dole 
před Fokusem popřejí pěkné svátky a po 

svátcích na viděnou. 
 
 
 
 



Bruslení 
 
Na první lednový úterek připadlo bruslení – nevím, co mě to napadlo vzít 
doma zaprášené brusle a jít také. Se Zdeňkem jsme nedočkavě v 10 vtrhli 
na led a ostatní se k nám připojili. Tomáš bruslil bravurně, Zdeněk skvěle 

(jen jednou pořádně upadl), Karel dobře, Alice zase skvěle padala a Jana 
na bruslích chodila napříč přes plochu - jenom já jsem se nepustila 
zábradlí a jezdila jen, co noha nohu mine. Jedna skvělá paní mě 
povzbuzovala a Zdeněk mě dokonce několikrát vedl za ruku, abych to 
zkusila jinak, ale nedalo se nic dělat po ¾ hodině jsem toho měla akorát a 
šla se zout. Náladu mi to nezkazilo, ale musím se bruslení pro příště víc 
věnovat, abych to lépe zvládla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



Napoleon 

 

Narodil se ve městě Ajaccio na Korsice jako syn šlechtice. Studoval na 

vojenské škole v Brienne-le-Chateau a posléze na elitní École Militaire v 

Paříži. V červnu 1793 musel z Korsiky uprchnout. Byl hlavním autorem 

plánu úspěšného útoku, za což byl povýšen na brigádního generála - 

během noci rozestavil do ulic děla a kartáči rozehnal povstání. Odtud 

též jeho dřívější přezdívka - "kartáčník". Od února 1800 vykonával 

funkci prvního konzula (měl právo jmenovat členy státní rady, soudce, 

atd.). Napoleon tohoto práva využil k prosazení reforem, což vedlo i k 

posílení jeho pozic. V tomto období úspěšně reformoval zastaralý systém 

školství a nefungující systém státní správy. Tyto reformy provázelo 

vydání občanského zákoníku, který převzal některé zásady římského 

práva a svým přístupem k „občanu“ a zákonům ovlivnil přístup 

evropského práva dodnes. Tyto reformy vedly k ozdravení francouzské 

ekonomiky a díky jejich velké úspěšnosti by l 2. srpna 1802 jmenován 

doživotním 1. konzulem s právem jmenovat nástupce. O dva roky 

později se stal francouzským císařem - korunu si na hlavu vložil sám. Na 

podzim roku 1805 došlo v bitvě u Slavkova ke střetu 90 000 vojáků z 

řad armády Rusů a Rakušanů a asi „jen“ 75 000 mužů z řad francouzské 

armády. Především díky skvělé taktice a disciplíně své armády 

Napoleon protivníky rozdrtil. Tato bitva bývá nazývána Bitva tří císařů, 

neboť je to jediná bitva v historii, které byli přítomni tři císaři: ruský car 

Alexandr I. Romanov, rakouský císař František I. Habsbursko-Lotrinský a 

francouzský císař Napoleon. Ten změnil také mapu Německa: 1806 

zaniká Svatá říše římská a  vytváří zde Rýnský spolek (vyhlášen 

v Berlíně).  Zde Napoleon zaznamenal velký neúspěch. Zemi sice dobyl, 

ale za cenu obrovských ztrát vojáků i peněz, neboť se zapletl do místní 

občanské války. Tohoto neúspěchu chtělo využít Rakousko, ale bylo 

poraženo a muselo postoupit Francii další území. František I. musel 

Napoleonovi dát za ženu svou dceru Marii-Louisu Habsbursko-

Lotrinskou (narodil se jim jeden syn). Invaze do Ruska je dodnes 

uváděna jako jeden z nejkatastrofálnějších vojenských podniků v 

historii. V regulérních bitvách Napoleon zpravidla dosahoval vítězství, 

ale to nemohlo nic měnit na faktu, že se jeho logistický systém zhroutil 



a hlad, zima a nemoci kosily jeho vojáky po tisících. Značné ztráty též 

způsoboval odpor ruského obyvatelstva a jeho gerilová válka. Sice dosáhl 

Moskvy, ale ta byla z větší části spálena a zbavena zásob a přezimovat se v ní 

nedalo. Musel se začít urychleně vracet, ale nešlo to dost rychle a výsledek byl 

strašlivý. Do Ruska vtáhl v roce 1812 s armádou, která i se spojenci (ovšem 

často víceméně nedobrovolnými) čítala 500 000 mužů. Když Rusko v prosinci 

téhož roku opouštěl, zbývalo z nich jen něco přes 50 000 mužů. Nakonec se 

jeho vojska střetla s nepřátelskou koalicí v tzv. Bitvě národů u Lipska (1813). S 

armádou početně výrazně slabší, trpící vyčerpáním a nedostatkem výcviku 

podstatné části vojáků už neměl moc šancí, nemluvě o tom, že i kdyby vyhrál, 

nejspíše by dosáhl pouze odkladu konce. V průběhu bitvy navíc změnily strany 

některé německé státy, jejichž armády nebyly zrovna nejspolehlivější.  Vojska 

byla rozdrcena a zatlačena na ústup (říjen 1813). Ani teď se nechtěl vzdát, na 

jaře 1814 svedl na francouzském území řadu menších mistrovsky vedených 

bitev, ale vojska jeho nepřátel táhnoucí na Paříž neměl šanci zastavit. 

Okupována byla 31. března 1814. Nejprve abdikoval ve prospěch svého 

nezletilého syna (6. dubna), ale takový postup byl odmítnut, musel tedy 

abdikovat znovu, zcela bez podmínek (11. duben) a byl poslán do vyhnanství na 

ostrov Elba. Na francouzský trůn byl dosazen mladší bratr Ludvíka XVI. - Ludvík 

XVIII. Nebyl však oblíben, čehož Napoleon využil. Roku 1815 se tajně vylodil v 

zálivu Golfe Juan, jednotky vyslané k jeho zadržení se k němu spontánně 

přidávaly, takže se zcela bez boje opět trůnu zmocnil.  

Zajímavý byl postoj tehdejšího tisku. Zatímco při Napoleonově vylodění na 

Azurovém pobřeží noviny psaly, že korsická obluda míří na Paříž, po vstupu jeho 

sebrané armády do hlavního města hlásaly palcové titulky: Milovaný císař opět 

v Paříži. 

Na trůnu však pobyl pouze 100 dní, než byl donucen po prohrané bitvě 

u Waterloo (18. června 1815) 22. června 1815 abdikovat. Vzdal se Velké Británii 

v naději na politický exil, ale britská vláda rozhodla o jeho deportaci na ostrov 

Svaté Heleny, kde strávil zbytek svého života jako zajatec Britů. Na tomto 

ostrově také sehrál svou 3. a poslední šachovou partii a 5. května 1821 zemřel.  

 

 

 



 

 

 

a báli jste se zeptat 

z http://www.mpsv.cz/files/clanky/8028/tz_301209a.pdf 
 

"Nové vymezení invalidity  (zavedení třístupňové invalidity) a nahrazení dosavadního 
plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu jednou dávkou – invalidním 
důchodem. Schváleným opatřením se zavádí třístupňová invalidita, ruší se současné dělení na plné 
invalidní a částečné invalidní důchody a zavádí se invalidní důchod jako jedna invalidní 
dávka. 
 

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal 
pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce 
poklesla 
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 
 

Dosavadní plný invalidní důchod se přitom bude považovat za invalidní důchod pro invaliditu 
třetího stupně ve stejné výši a dosavadní částečný invalidní důchod se bude považovat za 
invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve stejné výši, byl-li důvodem částečné 
invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní 
důchod pro invaliditu prvního stupně ve stejné výši v ostatních případech. O změně 
dosavadního plného nebo částečného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu 
třetího, druhého nebo prvního stupně budou důchodci písemně informováni nositeli pojištění 
nejpozději do 31. ledna 2010. 

 
Výše důchodu se skládá, stejně jako u ostatních druhů důchodů, ze dvou složek, a to ze 
základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry činí od 1. srpna 2008 celkem 
2 170 Kč měsíčně. 

Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního 
stupně, 
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu 
druhého stupně, 
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího 
stupně; 

 
Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše procentní výměry invalidního důchodu, a to 
ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Způsob stanovení nové výše procentní 
výměry je upraven v § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném po 31. 
prosinci 2009." 

 



 

 

www.help24.cz 

- Poradna, chat, diskuze, … 

 

www.rovena.cz 

- Online poradna, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.lipa.unas.cz 

- poradna 

 

www.psyx.cz 

Poradna, … 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Rozhovor s X 

(bude se jednat o klienta Fokusu) 
 
R.:                               X: 
 
Dobrý den.             Dobrý den. 
 
Smím se zeptat kolik Vám je?                         52 let. 
 
Jaké máte záliby?            Osmisměrky, detektivky a občas červenou  
                            knihovnu, pohádky, večerníčky, ráda  
               pletu,…                                                                                                                                   
 
Bydlíte v Č.Bud?              Ano. 
 
A jak?                            Teď už ve vlastním bytě. 
 
Co se Vám na sobě líbí?                          Smysl pro humor. 
 
Co se Vám na sobě nelíbí?                         Pomalost, nešikovnost,… 
 
Můžete mi říct, co Vám Fokus                          Líbí se mi kolektiv a atmosféra. 
přináší? 
 
Co Vám ve Fokusu chybí?                         Spíš kdy mi chybí. Když jsem u lékaře  
                            nebo v nemocnici. 
 
Co byste ještě ve Fokusu více uvítal?                        Když jsou na programu jen výlety a začne  
                            pršet, že rovnou není nějaká alternativa. 
 
Co byste popřála Fokusu do budoucna?                  Aby zůstal takový jaký je.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Láska 
 
Je krásné, když dva lidé se rádi mají 
Jeden i druhý navzájem se poznávají 
Při západu slunce sedávají 
Milostnému toužení se oddávají. 
 
 
 
 
 
Šumava 
 
Kam oko podívá se, všude samý les, 
Taková je Šumava i dnes 
Velikány na mnoha místech usychají, 
Často kůrovci tak podléhají 
I lidé k tomu přispívají, 
Když přírodu znečišťují, 
Nikdo neví, co však nastane, 
Až příroda podlehne… 
 
 
 
 
 
 
Bory 
 
Bory šumí, 
Krásně voní, 
To jejich větve šeptají 
Odbýt se nedají 
Kdo se zaposlouchá do jejich šeptání 
Donese se mu i zeptání 
Zda s ozvěnou se něco dozví, 
Co stromy mu sami poví. 

 
 
 

 
  
 

 

 

 



ZZZZlatá Koruna I.díl latá Koruna I.díl latá Koruna I.díl latá Koruna I.díl ––––    Jana Š.Jana Š.Jana Š.Jana Š. 
 

„…, tak v úterý ve dvanáct na nádraží.“ Loučili se s námi vedoucí. Odpovídali jsme 
jim s úsměvem. 

 … a bylo tu úterý. Připravená taška stála na gauči, dojídala jsem poslední sousto 
z talíře. Špinavé nádobí zůstalo ve dřezu, neuteče, to tu na mě počká, pomyslela jsem si. V 
momentě jsem byla ve dveřích. „Hele trolejbus, to se hodí, nepotáhnu se přece s taškou, když 
se mohu svézt.“ Prošla jsem nádražní halou a hledala spolu cestující. „No, ne, já jsem tu 
první!“ Po chvíli se objevil Tomáš, vedoucí výpravy a vzápětí na to první výletníci. Ještě 
koupit jízdenku. „Prosím jednu do Zlaté Koruny.“ a už jdeme nebo spíše se valíme s bágly na 
nástupiště. „Jé, motoráček, tím jsem jela snad jednou v životě!“ Vytvořili jsme skupinky, dali 
se do hovoru a vlak se mezitím rozjel. Hovor se střídal s pozorováním krajiny, čas utíkal a 
vystupovali jsme. 

 Na nádraží nás čekala vedoucí Katarína. Bágly jsme naložili do auta a Katka s nimi 
odjela ke skautskému srubu, kde jsme měli zajištěné ubytování. Díky tomu, že jsme se 
ke srubu vydali bez zátěže, neschvátila nás po cestě únava. Přesto jsem si oddechla: 
„Konečně na místě!“ Zabydleli jsme se, dali si malou siestu a šli zužitkovat pěkné počasí 
pohybem. Vytvořili, jsme opět malé skupinky, jedna bušila do míče, hrála volejbal, druhá 
petangue a další se vrhla na tenis. Odpoledne uteklo, o slovo se hlásil večer a my jsme se 
vrátili do chaty. 

„Mám vás tu teď všechny pohromadě. 
Chci se vás zeptat, co byste řekli malé 
procházce lesem před večeří. … a co si dáme 
k večeři, na co byste měli chuť?“  

„Špekáčky!“ Shodli jsme se 
jednohlasně.  

„Bylo by škoda je neopéct, když je tak 
pěkné počasí, zítra už tak hezky být nemusí. 
Ozvala jsem se a ostatní souhlasili. 

...ti, kdo chtěli, se vydali vstříc zeleni. Někteří jedinci zůstali a pomáhali s přípravou k ohni. 
Les, ta jeho vůně a té zeleně, kam jen oko dohlédlo.  Žasla jsem nad tou širokou paletou 
zelených odstínů. …a jak ta barva dokáže uklidnit. Byla jsem překvapena příjemným 



prostředím. Skupinka tam a skupinka támhle, každá vedla nějaký dialog, občas z ní někdo 
vystoupil a cvakal fotoaparát. Ubírala jsem se také se skupinkou za ostatními, ale kráčela 
jsem po okraji cesty a rentgenovala strouhu, zda neobjevím nějakou tu houbu.  „Tak, kde se 
schováváte, vystrčte ty své kloubky! Budeme mít sice buřta na klacku, ale chuťové buňky 
zažívaly pravá muka. Smaženice nebo řízky by nebyly k zahození a stačila by i hrstička do 
zítřejšího guláše.“ 

 „Jani, pojď za námi. Nebuď smutná!“ Přišla pro mě Věrka 

 „Nejsem smutná, jen se dívám, zda se mi neukáže nějaká ta houba.“ …a hledala jsem 
je dál. Ty potvůrky se rozhodly si se mnou hrát na schovávanou, přestávalo mě to bavit, a 
tak jsem se po chvíli přidala k ostatním. Netrvalo dlouho a vydali jsme se nazpět do 
tábořiště. 

„Pojďte nám pomoct!“ ozvala se Katarína 

Nahrnuli jsme se do kuchyně. Začala jsem nařezávat buřty a čistila zeleninu. Další krájel 
chleba, mužští šli rozdělat oheň a sehnat klacky. Když jsme vše měli připravené, vydali jsme 
se k ohništi. Ostatní už na nás čekali nebo spíše na buřty.  

 „No to je dost, že už jdete, my už máme hlad jako vlci.“ Ozval se někdo s hloučku od 
ohně. 

Během chvíle olizovaly ohnivé jazyky buřta za buřtem a k téhle masové pochoutce jsme 
chroupali čerstvou zeleninu. Počasí nám přálo, a tak jsme seděli, požírali bramborové 
lupínky, zpívali a ti kdo umí hrát na kytaru, přidali i hudební doprovod. Večer utíkal, ale 
nám se nechtělo spát. Někteří z nás se uchýlili do chaty a hráli hry. I v chatkách, jsme vedli 
dlouhé dialogy, než nás schválila únava. 

 …a v noci přišla sprška. Ráno nás probudily kapky deště bubnující do parapetu 
okna. Ve společenské místnosti už na nás čekala snídaně, pak následovala malá siesta. Po té 
jsme všichni přiložili ruku k dílu a dali se do přípravy oběda. Netrvalo dlouho a hrnec 
s gulášem byl v troubě.  V troubě, divné že, mohl by někdo podotknout. Skutečně, recept 
říkal do hrnce, do trouby a kontrolovat po dvou hodinách.  

„…a jé výletníci! „Dobrý den, paní šéfová!“ ozval se hlouček, když uviděli naší pani 
ředitelku. 

„Neříkejte mi tak, nemám to ráda.“ 

Zdálo se, že počasí se umoudřilo, vytahali jsme stolky a židle ven a užívali si sluníčka. 
Upíjeli jsme kávu, přikusovali moučník, který upekli ranní ptáčata, a hovor dostal spád, ani 
jsme si nevšimli a bylo tu poledne.  



 „Ó ne, ono je to syrové! Nejde trouba! Místo guláše budou chleby a oběd bude za 
večeři.“ slyšeli jsme z kuchyně Katarínu.  

Pobíhala jsem, tam a sem, že bych zrovna teď měla chuť na chleba, to se říct nedalo, když 
v tom jsem uslyšela Jitku se Zdeňkem, jak se domlouvají, že by šli do městečka na oběd. 

 „Jitko, vy byste vážně šli na někam na žvanec?“ vmísila jsem se jim do hovoru. 

 „Jo, vážně o tom uvažujeme.“ 

 „Pojďte, já vás svezu, vezu Ivu na nádraží.“ Křikla na ně Katarína. 

„Já bych jela taky, jestli mohu?“ 

 „Jano, tak sebou hoďte nebo Ivě ujede autobus!“ 

Byla jsem ve chvíli sbalená, jestli se ta chvíle skutečně chvílí nazvat v tu chvíli dá.   

„Sejdeme se před Klášterem, ano?“ 

…a byli jsme vyhoštěni z auta. Restauraci jsme měli přímo před nosem. Zamířili jsme do ní, 
po chvíli jsme zaklapli jídelní lístky a vydali se hledat jinou. Našli jsme ji s báječným 
vzkazem pro hosty „Vaříme od čtvrtka.“ Dnešní den říkal „Smůla, dnes je středa.“ Žaludky 
se začínaly dožadovat potravy a my jsme stále ještě tápali, kde si dáme kus žvance.  

 „Půjdeme do tábořiště, tlačí nás čas!“ Souhlasily jsme.  

Drbla jsem do Jitky „Hele, promluvil mužskej!“  

Jestli pak cestou potkáme nějakou loďku, vrtalo mi hlavou, když je tak mizerné počasí. 
Přecházeli jsme most a z dálky nás zdravila parta vodáků. Vzápětí kotvili v kempu. 
V duchu jsem si oddechla „Konečně, sedíme!“ Za nedlouho se náš mlsný jazyk rozplýval nad 
chutnou krmí.   

 „Jé, já nemám mobil!“ 

 „My jsme ho taky se Zdeňkem zapomněli v chatce.“ 

 „… ale to se s nimi nedomluvíme…“ 

 „Prostě půjdeme, buď se s nimi sejdeme před klášterem a nebo se prohlídky zúčastníme 
sami.“ Proč se vůbec ptám, vždyť jinak to ani nejde. 

 

 



 

 

1. Čím  se zabývá ornitologie? 

a) rostlinami 

b) zvířaty 

c) ptactvem 

2. Co to je briologie 

a) věda zkoumající horniny 

b) věda zabývající se vykopávkami 

c) věda, která zkoumá mech 

3. Co to je numismatika? 

a) zabývá se čísly 

b) zabývá se  mincemi 

c) rybami 

4. Co to je matriarchát? 

a) uctívání otce 

b) uctívání matky 

c) uctívání slunce 

5. Kdo namaloval Monu Lisu? 

a) Michaelangello Buonarotti 

b) Leonardo Da Vinci 

c) Alfons Mucha 

6. Kdy proběhla bitva na Bílé Hoře? 

a) 1690 

b) 1750 

c) 1620 

7. Kterému našemu básníkovi byla udělena Nobelova cena za literaturu? 

a) V. Nezvalovi 

b) J. Nerudovi 

c) J. Seifertovi 

8. Libri prohibiti je….. 

a) zákaz psaní 

b) zákaz vystupování v činoherních souborech 

c) zakázaná literatura 

9. Co to je demokracie 

a) vláda lidu 

b) neomezená vláda jedince 

c) úřednická vláda 

 

Správné odpovědi se dozvíte v příštím čísle. 



 

FOKUS – Sdružení pro péči o duševně nemocné  
Dolákova 536/24  
181 00 Praha 8 - Bohnice  
tel: +420 233 551 241  
info@fokus-cr.cz 
http://www.fokus-cr.cz 
 

Fokus Praha 

adresa: Dolákova 24, 181 00 Praha 8 
telefon: 233-551-241, 233-553-303 
fax: 233-553-303 
mail: fokus@fokus-praha.cz 
web: www.fokus-praha.cz 

Fokus Písek 

adresa: Kollárova 485, Písek 397 01 
telefon: 382 224 297 
fax:  
mail: info@fokus-pisek.cz; poradna@fokus-pisek.cz 
web: www.fokus-pisek.cz 

Fokus Vysočina 

adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
telefon: 569 421 845 
fax:  
mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz 
web: www.fokusvysocina.cz 

Fokus Turnov 

adresa: Žizkova 2136, 511 01 Turnov 
telefon: 481 321 424, 775 083 008, 774 004 800 
fax:  
mail: fokus@fokusturnov.cz. 
web: www.fokusturnov.cz 

Fokus Tábor 

adresa: Mostecká 2087, 390 02 Tábor 
telefon: 381 252 684, 381 252 988 
fax: 381 252 988 
mail: fokustabor@fokustabor.cz 
web: www.fokustabor.cz 



 

Fokus Ústí nad Labem 

adresa: Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem 
telefon: 47 274 51 59 
fax: 47 274 51 66 
mail: fokusul@volny.cz 
web: www.fokusul.cz 

Fokus Mladá Boleslav 

adresa: Jaselská 1304, Mladá Boleslav, 293 01 
telefon: 326 725 814  
fax:  
mail: fokus@fokus-mb.cz 
web: www.fokus-mb.cz 

Fokus Liberec 

adresa: Nezvalova 662 460 15 Liberec 15 
telefon: 485 163 440 
fax: 485 163 440 
mail: fokus-rehabilitace@volny.cz fokus-myklub@volny.cz 
web: www.fokusliberec.unas.cz 

Fokus Opava 

adresa: Opavská 33, Svobodné Heřmanice 793 13 
telefon: 553 652 433, 723 457 998 
fax:  
mail: fokusopava@seznam.cz 
web: www.fokusopava.cz 

 



A o čem se dočtete příště? 

1) Budou pokračovat slavní nemocní 
2) Bude pokračovat rubrika, co byste chtěli vědět o… 
3) Dozvíte se něco z rybaření 
4) A další ... 

 

Vytvořili klienti Fokusu České Budějovice 

adresa: Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice 
telefon: 383 310 835; 774 893 657; 774 983 262; 774 683 262 
fax:  
mail: fokus@fokus-cb.cz 
web: www.fokus-cb.cz 

 


