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Beránkovy Velikonoce 

Ve dnech 10. – 12. 4. jsme prezentovali činnost našeho o. s. na dvorku domu 
U Beránka, v Krajinské ul. v Českých Budějovicích. Kromě výrobků, které      

 

vznikly v rámci pracovních činností, jsme přímo na místě vyráběli drobné 
dekorační předměty a šperky technikou Tiffany. Děkujeme tímto o. s. TamTam 
za pozvání a děkujeme i našim uživatelům, kteří se podíleli na této prezentaci.  

 

BOWLING CUP 09 

Ve středu 22. 4. 2009 proběhl už druhý Bowling Cup mezi týmy Fokus 
Písek, Fokus Tábor a Fokus České Budějovice. Tentokrát jsme jeli obhajovat 
prvenství do Tábora. Atmosféra byla plná emocí, a to hlavně ze strany domácích, 

kteří chtěli udržet titul na vlastní 
půdě. To se jim po napínavém 
souboji nakonec povedlo. Avšak 
pouze v týmech (první místo: 
Fokus Tábor, druhé místo: Fokus 
České Budějovice, třetí místo: 
Fokus Písek). V jednotlivcích 
jsme si domů opět odvezli 
vítězství my.  Pan Bohumír tak 
navázal na loňský úspěch slečny 
Michaely. Po utkání proběhlo 
oficiální vyhlášení vítězů 

v prostorách táborského Fokusu a drobné pohoštění, které pro nás místní připravili.      



KRB – KomunitaRozvojBezpečí 

 

Od 1. dubna jsme si pronajali další místnost, která slouží zejména pro vzdělávací, 
výchovné a aktivizační činnosti, individuální rozhovory s uživateli služeb, a pro 
aktivity uživatelů služeb, na jejichž organizaci i obsahu se mohou sami podílet.  

 

 

 

 

Setkání tvůrců Fokusovin se koná právě v této místnosti.  

 

 

 



 

 

Bochánek 

1kg polohrubé mouky, 250 g másla, 250 g 

moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 žloutky, 1/2 l 

mléka, 1 balíček kvasnic, 1 lžička soli, rozinky 

(můžeme namočit do rumu)  

kvásek - z poloviny mléka, lžíce cukru, kvasnic 

a 2 lžic mouky 

Mouku, cukr a žloutky dáme do mísy, přidáme 
kvásek a zbytek mléka, mícháme a postupně 

přidáváme rozpuštěné máslo, osolíme. Těsto zpočátku mícháme v míse, pak 
vyklopíme na vál a pořádně rukama prohněteme. Vrátíme do mísy, přikryjeme 
čistou utěrkou, asi po půl hodině opět na vále prohněteme, přidáme rozinky a ještě 
necháme chvíli kynout. Na plech dáme papír na pečení, vytvoříme bochánky 
a necháme znovu kynout. Potřeme vejcem. Bochánky dáváme do předem vyhřáté 
trouby, pečeme zvolna při teplotě cca 200 °C asi 45 minut.  

 

 

Beránek 

250 g polohrubé mouky, 1 Hera, 250 g 

cukru, 250 g tvarohu, 3 vejce, 1 prášek do 

pečiva, ořechy, rozinky.   

Formu na beránka vymažeme a vysypeme 
hrubou moukou. Všechny suroviny dáme 
do mísy a promícháme. Těsto přendáme do 
připravené formy, dáme do vyhřáté trouby 
a zvolna pečeme asi 45 minut na 200 °C.  



 

 

Čas ubíhal mílovými kroky a najednou byla středa, den, kdy jsem šel, spolu 
s ostatními klienty občanského sdružení Fokus, na pěší výlet k Vrbenským 
rybníkům. Jdeme ven a první nedočkavci závislí na nikotinu si již zapalují 
cigarety. Posléze pokračujeme dále v naší procházce směrem k Arpidě a vcházíme 
do nádherné přírodní rezervace. Během cesty pozorujeme zdejší krajinu pozvolna 
se probouzející k životu. Odevšad k nám doléhá křik ptactva, které si bezstarostně 
užívá volnosti na místních rybnících.    
                                     

 

Levé straně dominuje rybník zvaný Černíš, na jehož břehu se ve vodní hladině 
zrcadlí zatím bezlisté koruny stromů. Cesta příjemně ubíhá a naše devítičlenná 
skupinka se noří stále hlouběji do nitra panenského, člověkem téměř nezasaženého 
biotopu. Jsme rádi, že jsme venku na čerstvém vzduchu a můžeme si spolu 
navzájem nerušeně popovídat.  
Pomalu se vracíme zpátky. Počasí nám ale nepřeje, začíná pršet. Pospícháme 
a zmáčeni jarním deštěm pokračujeme vltavským sídlištěm směrem do Fokusu, 
kde náš výlet končí. 

          Zdeněk S. 



 

 

Ohledně možnosti souběhu zaměstnání a invalidního důchodu se často objevuje 
mnoho nejasností. Uplatnění se na trhu práce dle individuálních možností přitom 
zůstává důležitou součástí seberealizace každého z nás. Rozhodli jsme se proto, 
i na žádost našich klientů, o přiblížení této oblasti. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením právně vymezuje zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, který za takovou osobu považuje každého, kdo byl uznán 
částečně, nebo plně invalidním nebo zdravotně znevýhodněným. V rámci politiky 
zaměstnanosti dále upravuje podmínky, za kterých tyto osoby mohou být 
zaměstnávány. Dle zákoníku práce je pak zaměstnavatel povinen požadovat od 
takového zaměstnance pouze práci, kterou je vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu schopen vykonávat, případně pro něj upravit či vytvořit specifické pracovní 
podmínky.  

Snad nejvíce rozšířenou a známou formou zaměstnání pro osoby pobírající 
invalidní důchod je práce v chráněných dílnách. Je to pracoviště, které je 
přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a těchto osob 
v něm pracuje alespoň 60% z celkového počtu zaměstnanců. Další možností je 
vytvoření chráněného pracovního místa na volném trhu práce. V praxi to znamená, 
že zaměstnavatel může vytvořit pracovní místo s upravenými pracovními 
podmínkami. V obou dvou případech se nejčastěji jedná o zkrácení úvazku 
(například na poloviční) a úpravu pracovní náplně a požadavků dle potřeb 
konkrétního zaměstnance.  

Mnoho lidí se i tak obává, že v případě, kdyby nastoupili do zaměstnání i za výše 
zmíněných podmínek (zkrácená pracovní doba, upravené pracovní podmínky,…), 
by jim invalidní důchod mohl být odebrán. Pro objasnění můžeme použít 
stanovisko České správy sociálního zabezpečení k problematice zaměstnávání 
osob s těžším zdravotním postižením, které vydalo na žádost a pro potřeby o.p.s. 
Rytmus Benešov. Cituji: „Samotné vyplácení plného invalidního důchodu, 

přiznaného dle úst. § 39 odst. 1 písmo a) Zákona o důchodovém pojištění (uznání 
plného invalidního důchodu z důvodu poklesu schopnosti soustavné výdělečné 
činnosti nejméně o 66% - pozn. autora), neomezuje využití tzv. zbytkového 

pracovního potenciálu invalidního občana. Odejmout dávku invalidního důchodu 

(jakéhokoliv) lze pouze ze zákonem stanovených důvodů.  



Tím by mohlo být např. zjištění, že zdravotní stav již neodpovídá plné invaliditě, 

ale pouze částečné invaliditě nebo ani plné ani částečné invaliditě. Zdravotní stav 

invalidního občana lze přezkoumat při kontrolní lékařské prohlídce invalidity.“  

Důvodem přehodnocení zdravotního stavu a následné snížení, nebo úplné odebrání 
invalidního důchodu by tedy mohla být práce na plný pracovní úvazek, pracovní 
náplň neodpovídající zdravotnímu stavu posuzované osoby případně výdělek, který 
by podstatně převyšoval předešlé příjmy, pokud již tato osoba dříve pracovala.  

Osoby pobírající plný invalidní důchod mohou taktéž na okresní správě sociálního 
zabezpečení požádat o doporučení pracovní rehabilitace. Jedná se o takzvaný 
pracovní pokus, který trvá po dobu jednoho roku. V případě doporučení lékařem 
okresní správy je rozhodnutí zapsáno do posudku a je zaručeno, že po tuto dobu 
důchod nebude odebrán.  

 

Zdroj: 
http://www.unie-pz.cz/index.php/pz/321 
http://www.fokusopava.cz/pracovni_uplatneni.php 

 kw 



 

 
 

 

Robert Schumann 

 

Robert Schumann byl romantik a jeho život 
byl příběhem dvou velkých lásek – lásky 
k ženě a lásky k hudbě. 

Narodil se 8. června 1810 v Zwickau (Cvikov) 
v Horním Sasku. Jeho otec August Schumann 
byl knihkupcem, ale také spisovatelem 
a překladatelem. Robert hodně četl, později 
také zkoušel sám psát – básně i prózu. Otec 
mu zemřel, když mu bylo 16. Matka ho 
poslala do Lipska, aby tam studoval práva. 
V roce 1830 se seznámil s klavírním učitelem 
Friedrichem Wieckem a toto setkání bylo pro 
Roberta vskutku osudové. Tam potkal Kláru, 
devítiletou dceru F. Wiecka, do které se později zamiloval. 

Robert se přestěhoval do Wieckova domu, pilně cvičil a začal i komponovat. 
Kariéra profesionálního klavíristy však skončila ještě dříve, než začala. Robert 
si ve své netrpělivosti vymyslel jakýsi strojek, do kterého si na noc ukládal prsty, 
aby si zvětšil rozsah a jeden prst si tak zcela zničil. V té době však již pochopil, že 
jeho budoucnost spočívá v komponování. V roce 1831 vyšla tiskem jeho první 
skladba – Variace Abegg, v roce 1932 následoval opus 2, Papillons (Motýli).  

Kromě komponování se pustil i do recenzování koncertů a nové hudby pro 
Allgemeine Musikalische Zeitung a Komet. V roce 1834 začíná vydávat svůj 
vlastní časopis – Zeitschrift für Musik. V roce 1837 se zasnoubil s Klárou, z čehož 
její otec Wieck vůbec neměl radost. Ten dělal všechno pro to, aby sňatku zabránil. 
Vychoval z Kláry vynikající klavíristku a ve chvíli, kdy mohl začít sklízet odměnu, 
by mu ji chtěl odlákat muzikant bez finančního zajištění. Ale láska byla silnější 
a Robert s Klárou se navzdory všem překážkám v roce 1840 vzali.   

Robert zřejmě již od mládí trpěl občasnými depresemi a halucinacemi. I přes svou 
duševní nemoc, která se ke konci jeho života stále zhoršovala, nechal za sebou 



Schumann obrovské množství práce. Kromě komponování vyučoval na lipské 
konzervatoři, občas dirigoval své vlastní skladby, a nadále pracoval jako redaktor 
Neue Zeitschrift für Musik. Jako kritik byl Schumann velmi svědomitý 
a nestranný. Jako hudební spisovatel oplýval obrovskými znalostmi a vkusem. 

Prvních 23 děl Roberta Schumanna je pro sólový klavír. Mezi nimi jsou 3 sonáty 
a třívětá Fantazie C dur. V roce 1840 zkomponoval řadu písňových cyklů 
i jednotlivých písní (celkem jich složil během svého života přes 250). Po klavírním 
a písňovém období přišla na řadu symfonie (v roce 1841). První symfonii B dur 
sám nazval Jarní. Tentýž rok napsal malou symfonii, která se dnes nazývá 
Overtura, Scherzo a Finale. Později vzniklo jeho nejslavnější dílo, které se dnes 
nazývá Klavírní koncert a moll. Známá je též Třetí symfonie zvaná Rýnská 
a symfonie v tónině d moll (Symfonie č. 4). V roce 1842 se obrátil ke komorní 
hudbě – napsal 3 smyčcové kvartety, Klavírní kvartet Es dur a Klavírní kvintet 
Es dur.  

Schumannovy poslední roky byly smutné a pro Kláru velmi těžké. Robert se stále 
více nořil do svého vnitřního světa. Byl velmi mlčenlivý, nemohl pracovat a trpěl 
halucinacemi. V únoru 1854 se pokusil o sebevraždu skokem z mostu do Rýna. 
Na vlastní žádost byl umístěn do ústavu pro duševně nemocné. Tam 29. července 
1856 zemřel. 

Jméno Schumann zůstává pojmem dodnes, kdy jeho hudba překlenula již více než 
půl druhého století. 

 

Zdroj:  Harold C. Schonberg, Životy velkých skladatelů, 2006 

 Věra Adlová, Jarní symfonie, 1976 
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Romance na jaro 
 

Jaro, jaro, volám Tě, 
přijdi už, prosím Tě, 

Zimy bylo dost a dost, 
překlenout zimu přes most. 

Květinky přijďte ze země ven, 
potěšte naše duše, 
sluníčko, záři jen, 
zahřej naše srdce. 

Radost máme ze zeleně, 
lístečky se množí, 

i to slunce zahřeje mě, 
i dny jsou delší, 

jaro přichází, jako se rodí dítě, 
které roztomilé je a potěší tě. 

Něco nového přijde 
a je to krásné - jaro, jaro, jaro 
Světlo zase bude, to je jasné. 

 
 

Vzdálená láska 
 

Těžké nebe pláče slzy, které zebou, 
možná proto, že tu právě nejsem s Tebou. 

Možná proto, že je třeba jen plačtivý podzim. 
Až přijde tvůj dopis, tak se to snad dozvím. 

 
Slova běží po papíře do kopce a dolů. 

Těšíš se prý, až konečně zase budeme spolu. 
Těšíš se, až složíš zase tvář do mého klína. 
Tvůj dopis je dotek dálky, co šeptá i hřímá. 

 
Těžké nebe pláče slzy, které chladí. 

Bubnují do očí, louží, větve stromů hladí. 
Také tužím po doteku Tvých vzdálených dlaní. 

Až se vrátíš, splníš mi má nejtajnější přání. 
           

 Maruška H. 



 
 
Velikonoce 

Pohanské Velikonoce 
Pro většinu Čechů  zůstávají Velikonoce původními 
pohanskými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří 
Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti 
(slunovratu), zániku zimy a vítáním jara, kdy se země 
probouzí k životu a pole čekají na své zúrodnění. Jako 
připomínka návratu stěhovavých ptáků z jihu se dříve 
pekly takzvaní ptáčci – uzlíky. 

Židovské Velikonoce (Pesach) 
Jako významné a již nábožensky organizované svátky se 

Velikonoce objevily poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha; hebrejsky 
pesach = přejití, ušetření) slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského 
otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při hubení 
prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka  

Křesťanské Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování, kolem roku 30 či 33. Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil 
roku 325 1. nikajský koncil. V západní křesťanské tradici připadají na neděli po 
prvním jarním úplňku. Velikonoční pondělí podle těchto pravidel může připadnout 
na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. Slovanský název svátku, 
Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 

Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení, které 
zahrnuje Velký Pátek, Bílou Sobotu a Neděli. 40. den Velikonoc je slavnost 
Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání. 

Velikonoční symboly 
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede 
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 
neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen 
k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který 
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak 
zapaluje velikonoční svíce (paškál), která je v mnoha kulturách chápána jako 
znamení života.  

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo 
zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života 
a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; 



důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se 
nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného 
hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, 
některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. 
Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, 
avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista 

Nenáboženské velikonoční tradice 

Velikonoční koleda 
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na 
Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky 
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka může být spletena až z dvaceti čtyř proutků 
a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená 

pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí 
koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody 

doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

vám snese jiný…” 
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Pomlázka je spíše 

symbolem zájmu mužů o ženy. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako 
symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce 
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých 
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce 
kbelíky studené vody 

Jiný výklad pomlázky - odvozeno od pomlazení, tj omlazení. Proto muži 
používají mladé proutí s největším podílem "životní síly" kterou jakoby předávají 
vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, 
prastarý symbol nového života.  

V Spojených státech jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským 
svátkem, takže mnoho amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí okolo 
zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle 
dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem 
a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, 
proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka. 

V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. 
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. 

Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je 
například Poirot Agathy Christie a noviny otiskují články, ze kterých mohou 
čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Vychází i mnoho knih a příběhy 
s vraždami bývají potištěny i krabice od mléka.  

 
Zdroj:  http://web.quick.cz/iveta_kulhava/#Velikonoce     Zdeněk S., Jitka B. 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 



 
 
 

 
 

Tajenku osmisměrky získáte z písmen, které vám zbudou po vyškrtání všech slov 
ze seznamu.  

 

 

 L O Ž N I C E F L  ložnice rdousit fair 
 E Á A I U R N A E  láska lado alfa 
 S R S C B D D O M  lesník auto ufo 
 N A N K A O O T O  žasne kauce země 
 Í N E A A U D U V  nicka ruce fáze 
 K E C U R S A A A  Baar lemovat luk 
 M E R C I I K L T  Anka beru bez 
 Z E M Ě A T U F O  bodat mez ola 
 B E Z Á F T L A A  urna merci  
              
 

 

 

 

 O M Y L H S S L   chlap škola moci 
 P L U A S T Ů L   mopy stráň kýč 
 R U S V R A K Y   vraky starověk opak 
 A O B Á O R K Á   máslo roň stůl 
 V O Ň L M O C I   vosa válka voň 
 A L E K O V Í M   omyl echo och 
 O CH L A P E N A   ale pěna vím 
 O P A K Y K Ý Č   oprava rus  
              
 

 



ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 

V rámci sociálního poradenství poskytujeme informace k řešení obtížné situace 
lidem s duševním onemocněním, jejich rodinám a blízkým.  

 
TERÉNNÍ SLUŽBA: 
Jde o podporu osob se zkušeností s duševní nemocí zejména v situacích, které pro 
ně mohou být zátěžové, kterých se obávají, nebo mají pocit, že je sami nezvládnou. 
Jedná se o spolupráci v domácím prostředí, pomoc při nakupování, doprovod k 
lékaři, na úřady či při vyřizování jiných osobních záležitostí. 
Terénní služba je poskytována ve městě České Budějovice a blízkém okolí 
(v dosahu hromadné dopravy) na základě individuální domluvy. 
 

PROGRAM DENNÍCH AKTIVIT: 
V rámci tohoto programu nabízíme bezpečný prostor pro setkávání se s lidmi 
s podobnou zkušeností, doprovod na kulturní a sportovní aktivity, činnosti 
zaměřené na podporu seberealizace, na nácvik, udržování a zdokonalování 
dovedností a na získávání nových znalostí. 
 

ATELIÉR KOČKA: 
Ateliér je určen pro uživatele služby, kteří dlouhodobě nebo dosud nepracovali, 
obávají se nároků spojených se zaměstnáním v chráněném prostředí či na 
otevřeném trhu práce a mají zájem si vyzkoušet zvládání pravidelného docházení 
do zaměstnání. Ateliér je místem realizace tréninkových a aktivizačních činností 
prostřednictvím nácviku pracovních dovedností a posilování pracovních 
i sociálních návyků. Cílem ateliéru je podpora adaptace uživatelů v pracovních 
podmínkách, obnova, rozvoj a posilování pracovních dovedností, podpora 
motivace a strukturování denní činnosti a navázání pracovních kontaktů.  

 

 

   Provozní doba: 
   Pondělí, Pátek                          9:00 - 14:00 
   Úterý - Čtvrtek                         9:00 - 16:00 
   Polední přestávka: 
   Pondělí - Pátek                       12:00 - 13:00 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS České Budějovice, o.s. 
Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním 

Telefon: 385 310 835, mobil: 774 893 657 
Mail: fokus@fokus-cb.cz 
Web: www.fokus-cb.cz 

 


