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-  V současné době dostal Fokus od MPSV pouze 150. 000 Kč, což je 10% loňské dotace. 

Zažádali jsme o další finanční prostředky, a zatím se čeká, co bude dál. Zatím jsou služby 

v Českých Budějovicích nezměněny. V Českém Krumlově museli být služby omezeny. 

 

- Byly nabídnuty nové sportovní aktivity na čtvrteční odpoledne – plavání, cyklo, 

procházky,… 

- Od úterý 8. 3. byly obnoveny jazyky – německý jazyk, anglický jazyk  

- Začátkem března Fokus zakoupil automobil Škoda Fabia, díky kterému jsme zas o krok 

blíž poskytování služeb uživatelům, pro které je obtížné dojíždět do Českých Budějovic 

nebo do Českého Krumlova nebo potřebují pomoc přímo v místě svého bydliště. Tento 

krok by nebyl možný bez podpory Nadace Divoké Husy, která zdvojnásobila výtěžek 

podzimní dobročinné akce Týden obyčejného šílenství.  

 

 

http://divokehusy.cz/


 

 

 
 
Bowling – 18.1. – Míša P. 

 
Bylo zamračené mrazivé ráno, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme se všichni 
sešli ve Fokusu, natěšeni na bowling. Někdo se občerstvil ranní kávou, jiný čajem 
a mohli jsme vyrazit směrem do bowlingové haly k Pouzarovi. Sešlo se nás celkem 
dost, a proto jsme se museli rozdělit na dvě skupiny a poprosit o dvě dráhy na hraní. 
Hrála jsem v družstvu s Pavlou, Jiřkou, Janou, Ájou a panem Bohoušem. Spolu 
s ním a s Ájou jsme se celý čas přeli o první tři místa. Ani nevím, kdo vyhrál, musela 
jsem odejít dřív do práce, ale musím říct, že jsem si skvěle zahrála a byla příjemná 
atmosféra. Doufám, že se tak cítili i ostatní a pro příště navrhuji chodit hrát častěji. 

 

Decoupage láhve  - 23.2. – Jitka S. 
 
Sešli jsme se ve Fokusu, abychom si vyzkoušeli jaké to je vytvořit decoupage 
na láhev. V dílně už stály připravené materiály – láhve, ubrousky, barvy, 
lepidla, láhve,… Pan Martin, paní Lída, pan Karel, paní Jana, paní Jitka a Nikol, 
která nám vše podrobně vysvětlilovala krok za krokem. 
Čistá láhev je základ, tu obarvíme bílou nebo jinou světlou barvou. Následuje 
čekání na zaschnutí a při to vybíráme vhodný ubrousek – může se dát celý, ale 
také odstřihnuté nebo odtrhané kousky odebrat dvě spodní bílé části 
ubrousku a pak se nalepí. Také jej můžeme okraklovat. Naše výtvory byly 
náležitě oceněny paní Kuvikovou, která se na nás přišla podívat. 

 

O nás s námi  - 1.3. 

Ve Fokusu odbila 10 hodina a rozběhla se 

debata o programu a aktuálních nedostatcích a 

problémech. Tentokrát nás tam bylo více než 

obvykle - zápisu se ujala paní Kuviková a my 

ostatní jsme reagovali na různé nabídky 

a možnosti novinek. A tak jsme se dozvěděli, že 

se bude víc sportovat – plavat, jezdit na kole, 

chodit na procházky, což se setkalo 

s kladným ohlasem. Dokonce jedeme na 

Švýcarák, na Zlatou Korunu, možná na rafty,… Pan Vašek, pan Zdeněk, 

pan Karel, paní Jitka, paní Štěpánka, slečna Míša, pan Pavel i Zuzka 

s Kateřinou si to vyslechli s velkým elánem. Jen paní Jitka si 

povzdechla, že stejně aktivní by mohli být lidé i při psaní Fokusovin. 

Bowlingový turnaj v Strakonicích – 15.3. - Zdeněk S. 
Koule si to sviští po dráze a na jejím konci padají kuželky jako podťaté. Cože se to děje? Právě 
probíhá bowlingové klání ve Strakonicích. Soupeří spolu sloučené mužstvo Strakonic a Písku, 
mužstvo z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. Všichni hráli s velkým nasazením 



a zaujetím. Ani si neuvědomili, jak utkání utíká. Potom 
byly spočítány výsledky. Zlatou medaili získalo mužstvo 
Strakonic a Písku, stříbrnou medali uhájilo mužstvo Českého 
Krumlova, na posledním místě skončily České Budějovice. 
 
 
 
 
Stolní tenis - 22.3. 
 
V úterý jsme se sešli před Sportovní halou. 
Bylo nás deset. Měli jsme zamluvené dva 
stoly, takže jsme se všichni spravedlivě 
prostřídali. Všichni hráli s velkým nadšením 
a tak jsme se ani nenadáli a hodinka byla 
pryč. V průběhu jsme se dodržovali pitný režim 
a odpočívali jsme. Kuřáci si chodili ničit 
zdraví ven. Dohodli jsme se, že někdy zase 
vyrazíme zahrát si stolní tenis. 
 
 
  
 

Za kulturou do města – 30.3. – Orchidee 
 Výstava orchidejí v KD Metropol – 30. 3. 2011 

Na výstavu orchidejí jsme se vydali společně z Fokusu v rámci 

pravidelných výletů za kulturou do města.  Jedním slovem 

bych to nazvala voňavá krása. Těch druhů a barev! Hned 

u vchodu nás zaujaly masožravé rostliny, dále orchideje visící, 

orchideje stojící, střevíčníky….. Také jsme viděli kaktusy, 

krásně rozkvetlé, sytými a výraznými barvami připomínající 

voskové pastelky.  A součástí výstavy bylo i několik živočichů, 

brouci a hadi, hmyz. Naším miláčkem se stala strašilka. 

Odnesly jsme si opravdu příjemný dojem. Už se těšíme na 

červen na výstavu bonsají…. Agáta 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koníček paní Slávky- pletení 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Kamila, účastnice projektu Mostu do budoucnosti napsala: 
 

Od 10. 1. 2011 do 23. 2. 2011 jsme se setkávali na rekvalifikačním kursu pro administrativní 
pracovníky. Kurs se konal v rámci projektu Most do budoucnosti a byl pořádaný Fokusem Písek o. s. 
za spoluúčasti Fokusu Tábor a Fokusu České Budějovice. 
Vedoucím našeho kursu-tedy kursu pro administrativní pracovníky-byla paní Kazdová, se kterou jsme 
se mohli setkat již během motivačního kursu. 
Náplní kursu byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dokumenty, účetní doklady, účetnictví, 
kancelářská technika, prostředky evidenční techniky, marketing, zákoník práce, komunikace, 
asertivita a jiné. 
V kursu se nás sešlo pět a pět z nás ho také dokončilo. 
Někteří z nás měli znalosti z administrativy, pro některé byly však všechny informace týkající se 
administrativy novinkou.  
Paní Kazdová byla velice vstřícná a vyhověla všem našim požadavkům ohledně průběhu kursu. 
Zpočátku jsme sice trpěli zimou a ani horký čaj nezahřál, ale pak už bylo vše v pořádku. A tak jsme si 
mohli odnést řadu nových informací a znalostí které doufejme, povedou k snazšímu hledání 
pracovního místa. 
Touto cestou děkujeme za možnost se dále vzdělávat v rámci projektu Most do budoucnosti. 
Kursu zdar! 

 
Agáta Z., účastnice další rekvalifikace z projektu Mostu do budoucnosti nám píše: 
 
Milí čtenáři Fokusovin,  
 
     před pár týdny jsem úspěšně absolvovala kurz „Pracovník v sociálních službách“, což mi 
umožnilo, abych nastoupila v rámci podpořeného pracovního místa do Fokusu na půl úvazku 
jako nová pracovnice.  Ale pojďme o krok zpět.  Mou milou povinností nyní je, abych vám 
přiblížila, jak takový kurz pro pracovníky v sociálních službách probíhal.  
     Bylo to v Písku. V Písku je, jak známo, překrásný historický most, Prácheňské muzeum 
a kromě toho se s Pískem pojí ta známá píseň o študákovi.  Na jednom žlutě omítnutém 
domě je možno spatřit hlavičky oněch dvou panenek, které se dívaly za studentem, když 
procházel Putimskou branou, která tam dnes už nestojí. V Písku se prodávají výborné 
nugátové koblihy a české sportovní a spodní prádlo značky Jitex. 
      Začátkem ledna se nás v učebně poprvé sešlo pět zvědavců, první z našich lektorek 
a manažer projektu, pan Ivan Čuřín.  Začali jsme se pomalu prokousávat tím, co je to vlastně 
taková sociální služba a které služby kromě Fokusu, který jsme všichni znali, bychom ještě 
měli znát, a co bychom o nich měli vědět. Následovaly základy psychologie, trochu z práva 
a ze zdravovědy. Uplynul měsíc. Z pěti účastníků jsme zbyly jenom dvě.  Začala jsem 
pociťovat únavu z dojíždění.  Dvakrát jsme navštívili Seniorský dům v Písku.  Vyzkoušeli jsme 



si nějaké volnočasové a aktivizační techniky, dozvěděli jsme se nové informace o péči, 
hygieně, první pomoci. Vyzkoušeli jsme si základy sebeobrany.  
      V měsíci únoru jsem nastoupila na praxi v Domově v Libníči, kde žijí lidé s chronickými 
duševními obtížemi. Byla jsem tam celkem třikrát. Postupně jsem navštívila různé 
terapeutické dílny – hrnčířskou, truhlářskou a dílnu pedigu. Také jsem pobývala v ateliéru. 
Zažila jsem ranní rozcvičky, muzikoterapii, i tzv. školičku. (probírali jsme zrovna zeměpis). 
Byla jsem se podívat na stanicích, kde lidé přímo žijí, v kavárně, která je přístupná veřejnosti, 
v knihovně, i tělocvičně, zkrátka prolezla jsem velkou část Domova a seznámila jsem se blíže 
s těmi, kdo zde žijí, i s těmi, kdo o ně pečují. 
……. Zkoušku jsme úspěšně složily obě.  Znamenala pro mě určitou změnu, vstupenku do 
nového zaměstnání.                                                                                                             
                                                                          
 
 
 
 
 

 

 

Fimo  

je velmi kvalitní modelovací hmota podobná moduritu. Po krátkém ručním 

hnětení se stává měkkou a poddajnou a dá se lehce modelovat (jako 

plastelína). Vytvářet různé předměty - postavičky, přívěsky, sponky, korálky, 

náušnice a šperky, těžítka a další - můžete v podstatě čímkoli. Hodí se také pro 

dekoraci skla. Hotový výrobek se vypéká v troubě na 110°C po dobu 20-30 min 

nebo jej lze 20 minut vařit ve vodě. Fimo hmotě můžete dát podobu porcelánu 

a to tím, že po vychladnutí přelakujete výrobek Fimo lakem. FIMO je dostupné 

v barevných kostičkách v řadě odstínů nebo jej lze přepudrovat a dát Vašemu 

výrobku z Fimo hmoty zlatý, stříbrný nebo bronzový odstín. 

http://www.fimo-hmota.cz/cs/ 

Modurit 

Techniky a inspirace k výrobě šperků, korálků a dekorativních uměleckých 

předmětů. Modurit je jedním z nejoblíbenějších a nejuniverzálnějších 

materiálů dostupných všem amatérským i profesionálním tvůrcům. Můžeme 

z něj vyrobit celou řadu okrasných a uměleckých předmětů od korálků, 

knoflíků a šperků až po dekorativní krabičky, složité mozaiky a miniaturní 

sošky. 

http://www.dobre-knihy.cz/detail-27558/modurit-heaserova-sue.htm 

 

 



Plastelína 

http://cs.wikipedia.org/ 

Plastelína je hrudka plastické hmoty používaná jako hračka pro modelování 

a vytváření libovolně tvarovaných předmětů, ale také jako pomocník při vytváření 

uměleckých návrhů a modelů. Plastelína se prodává v pestrobarevných blocích, 

které se mohou spojovat a kombinovat, což dává další tvůrčí možnosti. 

Dříve se místo plastelíny využíval jíl, který měl podobné vlastnosti, ale měl nevýhodu, že po vysušení 

byl již nepoužitelný, kdežto plastelína zůstává v plastickém stavu po dlouhou dobu. Moderní plastelína 

se vyrábí kombinací soli, vazelíny a mastných kyselin. 

Původní jméno je chráněná obchodní značka, ale často se používá obecně jako označení pro 

modelovací hmotu (převážně v Evropě a zemích Commonwealthu), v USA se většinou označuje jako 

modelína. Plastelína byla vyrobena prvně učitelem umění Williamem Harbuttem v Anglii v roce 1897. 

Zvláštním druhem plastelíny je tzv. inteligentní plastelína. 

 

 

Keltský Abilunon 
 

 Oppidum Třísov 
  
Dovršením keltské epochy byla oppida (sídliště městského typu) o nichž se dozvídáme 
prostřednictvím díla o válce galské, autorem byl G. J. Caesar.  Ze všech jihočeských lokalit 
nejvíce převládá oppidum Třísov, postavené na ostrohu mezi Vltavou (v jazyce Keltů, Vultava 
divoká řeka) a Křemžským potokem (550 m. n. m), ( Kremisa- potok s česnekovým porostem, 
v irštině cremci). 
Název Abilunon je poprvé zmiňován v Ptolemaiově geografické Hyfégésis pocházející z let 
100- 170 n. l. Jedná se o nejjižněji položené oppidum v české oblasti- Bohemiamu (latinsky 
Bohémia, Bójové – strašní, je od toho odvozen celý název naší země). Třísov zaujímá plochu 
26 ha a není zdaleka nejrozlehlejším oppidem, zajímavostí však zůstává fakt, že jeho rozloha 
je o celou jednu pětinu větší, než bylo středověké královské město české Budějovice. 
Oppidum Třísov se nachází přibližně 20 km na jih od Českých Budějovic, pokud jedete 
vlakem, vystoupíte v zastávce Třísově, trať dále pokračuje směrem na Český Krumlov. 
 Asi tak třicet metrů severně od trati se nachází oppidum, z něho jsou už viditelné akorát 
valy, nejlepším ročním obdobím pro pozorování valů je zima, kdy je okolní vegetace bez listí. 
Pod oppidem je velký sráz, teče zde Křemžský potok a nad ním se vypíná zřícenina hradu, 
která se jmenuje Dívčí Kámen, kde je vstup pouze na vlastní nebezpečí.  Na opačné, čili jižní 
straně směrem od trati se rozkládá v kopci obec Třísov, tím to směrem je možné jít na 
nejvyšší horu Blanského lesa zvanou Kleť (1084 m. n. m.) Nedaleko obce Třísov cca 3 km se 
nachází obec Holubov, k níž je možné jít údolím proti proudu Křemžského potoka, tekoucího 
pod hradem. 



         

Německý jazyk –  

Německý jazyk nás vyučuje Agáta. Tento kurz navštěvují čtyři lidé: Zdeněk, 
Mirek, Jitka a Pavel. Procvičujeme konverzaci, poslechová cvičení, 
gramatiku, slovíčka a hlavně si užijeme spousta zábavy a trénujeme naše 
mozky. 
 
 
Anglický jazyk -  

Anglického jazyka se ujal Michal. Tento kurz navštěvují tři lidé: Zdeněk, 
Mirek, Jitka. Trénujeme slovní zásobu, povídáme si, posloucháme 
a opakujeme si časy. Moc se nám to líbí a všem to můžeme vřele 
doporučit. 
 

 

 

 

 

 

http://www.hledampraci.cz/pracovni-pravo/jine-pp-legislativa.php 

Těžká nemoc a chuť dále pracovat 

Otázka pro právní poradnu:  

Jaké jsou právní postupy v mém případě. Zatím mi můj zdravotní stav nebrání vykonávat 

dosavadní práci. Zaměstnavatel a já jsme se dohodli, že nadále setrvám v pracovním 

poměru. Chci se zeptat, jestli je potřeba sepsat nějaký dodatek k pracovní smlouvě. 

Odpověď právní poradny:  

Pokud Vám dosud Váš zdravotní stav nebrání ve výkonu práce, není důvod sepisovat 

dodatek k pracovní smlouvě. Pokud by se v budoucnu Váš zdravotní stav zhoršil, je 

možné buď ukončit pracovní poměr nebo po dohodě se zaměstnavatelem přejít na jinou 

méně náročnou práci nebo snížit váš týdenní úvazek - k oběma takovým krokům by 

potom již bylo potřeba vypracovat dodatek k pracovní smlouvě. 



 

 

 

 

 

http://www.brana-zdravi.cz/psychika/ 
 
Psychika 
 
Psychika je nástroj duše, která je hybnou energií našeho života, dává mu smysl a cíl. Psychika 
se projevuje myšlenkami a myšlenka má moc tvořit. Každou minutu nám hlavou proletí tisíce 
myšlenek. Je velmi těžké bez tréninku udržet pozornost jen k jediné byť jen na 30 vteřin, ale 
pokud se budeme vracet v mysli k jednomu a témuž přání, vizi nebo projektu, vždy se nám 
splní. Mnohdy v době, kdy už to nechceme. Proto je velmi důležité kontrolovat, na co 
myslíme a následně, co říkáme.  
Staré lidové pořekadlo "ve zdravém těle zdravý duch" je otočené naruby. Tak jak smýšlíme 
o svém těle, tak se deformuje anebo vzkvétá. Budeme-li mu stále spílat a naše 
sebehodnocení bude negativní, tělo začne chátrat. Správně zní slogan "zdravý duch je 
v zdravém těle".  
Podle tradiční čínské medicíny je každý z orgánů pentagramu spojen s určitou emocí, která 
při přetížení daného orgánu udává charakter člověka a jeho myšlenky. Očistíme-li přetížený 
orgán, změní se i naše emoce a myšlenky. 
plíce - smutek   
ledviny - strach   
játra - vztek   
srdce - radost  
slezina - přemýšlivost  
Každá fyzická bolest nebo nemoc začíná šokem, stresem nebo traumatem. Neexistuje 
malé nebo velké trauma. Pro daného člověka je to prostě trauma. Jestliže do několika dní 
nevyřešíme trauma na vědomé úrovni, uloží se nám zážitek do podvědomí a pokud jej tam 
necháme bez řešení několik let, začne nám ovlivňovat genetiku. Tak se dá vysvětlit, proč se 
nevyřešené problémy přenášení z generace na generaci a proč při psychoterapii je 
mnohdy nezbytně zpracovat i emoce rodičů nebo i prarodičů.  
Výchovou v rodině kopírujeme vzorce chování, přebereme návyky našich vychovatelů 
a začneme mít zdravotní potíže jako oni. To je genetika. Je ale vědecky dokázané, že 
adoptované děti mnohdy trpí stejnými chorobami jako rodina, která jej vychovala.  
V dnešním hektickém světě je důležité naučit se relaxovat. Vypnout mozek a 100 myšlenek 
nahradit jedinou a tou je prázdno. Kolik energie spotřebujeme na hodnocení sebe i druhých, 
zdůvodňování svých skutku, přemíláním jak jsem to měl udělat a jak by to dopadlo kdyby…. 
Je užitečné přijmout, že vše co jsme udělali, jsme udělali, jak to v danou chvíli šlo nejlépe. Už 
je to minulostí a je potřeba naučit se žít tady a teď. 
Naproti tomu naše uložená traumata vytvářejí jakési obranné filtry našeho chování po celý 
život. Rozhodneme-li se změnit své návyky, uvolnit emoce, které nás vyčerpávají, odstranit 
stres, o kterém nevíme, kde se bere, není nikdy pozdě předělat ve svém podvědomí 
vzpomínky a vytvořit si nový obraz dětství podle svých představ. 
Psychickými pomůckami pro pochopení životních situací, skutků nebo postrčení v našem 
rozhodování jsou numerologické a astrologické rozbory. Čísla z data narození, postavení 
planet při našem narození, poměr jednotlivých živlů nám udává, jakým směrem se máme 



vydat, zda máme vlohy pro tvořivost mentální nebo z nás bude zručná švadlena, jestli se 
primárně rozhodujeme rozumem nebo intuitivně a jaké téma máme v tomto životě řešit. 
 
 
 

 
 

 

 
                 píše pan Bohuslav P. 

 
ČESNEK  
 
Účinky:  
Povzbuzuje imunitní buňky k rychlejšímu dělení a vyšší 
aktivitě. Má protibakteriální účinky a po staletí se využívá jako 
lék proti rýmě, při zánětu krku, kašli a dýchacích potížích. 
Napomáhá vykašlávání. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 
Podporuje volný průtok krve. Snižuje vysoký krevní tlak. 
Snižuje hladinu cukru v krvi. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, 
B2 a C. 
Množství:  
Aspoň jeden stroužek denně. Účinek 1-2 stroužků česneku 
denně na zdravotní stav srdce je zjevný po několika týdnech. 

Používá se v kloktadlech a čajích. Při bolestech kloubů se nanáší přímo na kůži. Vatový 
tampón napuštěný česnekovým olejem a vložený do ucha je starý lék proti zánětu.  
 
BROKOLICE 
  

Účinky: 
Aktivizuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů 
a nervů. Snižuje riziko vzniku rakoviny. Má vysoký obsah 
antioxidačního betakarotenu a vitamínů C a E. Je bohatým 
zdrojem kyseliny listové a železa. 
Množství:  
Jezte jednou týdně 20 dkg v páře povařené brokolice 
s česnekem. Asi 1-3 dávky brokolice po 170 g týdně mohou 
výrazně snížit riziko rakoviny. Brokolice snižuje vstřebávání 
jódu, proto lidé, kteří jedí brokolici víc jak 2-3x týdně, by měli 
konzumovat potraviny s vyšším obsahem jódu. 

 
 



CIBULE 
 

Účinky: allicin snižuje riziko arteriosklerózy a trombózy 
a posiluje imunitní systém. Éterické oleje brzdí zánětlivé 
procesy a uvolňují hlen. Jen červené a žluté odrůdy obsahují 
sloučeniny, které snižují riziko vzniku nádorových onemocnění 
a mají protizánětlivé účinky. Švýcarští vědci zjistili, že je 
výbornou prevencí proti osteoporóze. Obsahuje hodně zinku 
potřebného na stavbu kostí, vitamíny B, C, A i E.  
Množství: čím víc, tím lépe. Doporučuje se jíst syrová. Musí se 
jíst jen čerstvá, protože po rozkrájení se po 24 hodinách stává 
toxickou.  
Výzkumy doporučují sníst denně 60 g.  
 
 

 

 
 

 
Kdo čte tento rozhovor, zabrousil na stránky sdružení Fokus. Děláme rozhovor s paní 
ředitelkou tohoto zařízení,  paní Zdeňkou Kuvikovou. 
 
Dobrý den. 
Chtěli jsme se Vás zeptat jménem případných zájemců o sdružení Fokus, jak dlouho už 
vlastně českobudějovický Fokus funguje? 
Fokus České Budějovice založila skupina nadšenců v roce 2006, letos tedy slavíme 5 let 
fungování.  
 
Je pravda, že jste teď založili i českokrumlovskou pobočku. Stálo to jistě spousta úsilí… 
Ano, v loňském roce jsme otevřeli středisko v Českém Krumlově. Byla to pro nás jak radost, 
tak starost. Tímto bych chtěla zpětně poděkovat jak svým kolegům, kteří věnovali část svého 
volného času zařizování a přípravě prostor, tak i klientům, kteří pomáhali s vymalováním 
a s výzdobou prostor, s přípravou slavnostního otevření.  
 
A kolik lidí do českobudějovické a českokrumlovské pobočky celkem i v jednotlivé dny 
dochází? 
Za loňský rok navštívilo obě střediska Fokusu přibližně 150 klientů, měsíčně využívá služby cca 
45 osob. Neznamená to ale, že všichni přicházejí do Fokusu, někteří využívají terénní formu 
služby, tzn., že pracovníci se s nimi scházejí mimo prostory o. s. Uskutečnilo se 2858 kontaktů, 
vydělíme-li to počtem pracovních dní, pak dostaneme cca 11 kontaktů s klienty denně.  
 
Myslíte, že když přijde nový klient, zapadne většinou mezi stávající? 
To je individuální, někomu to trvá delší dobu, někdo se snadno seznamuje, je komunikativní 
a ve skupině si rychle najde své místo. Roli v tom hraje i pracovník, který může novému 



klientovi pomoci překonat ostych.  Jsou však i klienti, kterým skupinové aktivity nevyhovují 
a dávají přednost individuální spolupráci s pracovníkem.  
 
Nechme případné zájemce v klidu rozmyslet a zeptám se jinak. Co by Vás jako ředitelku 
nejvíce potěšilo – jistota dotací? Ještě větší prostory? Méně byrokracie? 
:-) Jako ředitelku? – Myslím, že nejvíc by mě potěšilo transparentní rozdělování finančních 
prostředků a alespoň základní jistota, že to co jeden rok začneme, budeme moci další rok 
rozvíjet, v horším případě alespoň udržet a zkvalitňovat. Prostory pro práci s klienty máme 
myslím dostačující, horší je to se zázemím pracovníků, to je trošku na hraně. Je nás 
v kanceláři 5 a jsou okamžiky, kdy bychom přivítali víc soukromí. :-) Dál by mě potěšilo, kdyby 
množství byrokracie bylo přímo úměrné množství finančních prostředků :-))) 
 
A co vy sama? Co by vás osobně potěšilo, pokud to není osobní. Vím, že jste „zapálená“ 
sportovkyně, že máte dvě dospělé děti, hodného manžela,… 
Sportovkyně je hodně odvážné, ráda relaxuji jízdou na kole, trasy delší než 50 km mě dokážou 
dostat do dobré nálady a pomohou mi zapomenout na pracovní starosti. Většinou jezdíme 
společně s manželem a synem, dcera už s námi moc nepeče. Co si přeji v osobním životě?… 
zdraví,… práci, která mě baví,… štěstí?   
 
Děkujeme za rozhovor. 
 
 
 

 
 
 

 

Další den 

Plamenem svíčky 

svlékám se z brnění 

všedního dne 

a tělo prostřený 

zakusí něhu 

čtyř holých stěn! 

 

Kamenné slzy, 

prašiví andělé 

modlí se ve lži 

na dosah naděje 

 

 

 

a z jejich popela 

ukovám hedvábný meč! 

Slunovrat díků 

pod víčky z papíru 

rozevře náruč 

a z hebkých pancířů 

vstoupí do manéže 

kavalír stesk! 

 

A pod tvým dechem 

usínám navěky 

oblečen do vůní 

koketní samoty 

povinně nevinný 

ti dlužím další den!

 

 



Noční město 

Město je plné rozervaných pavučin, 

příchutí vesmíru 

ladných křivek 

dnů na míru. 

Město je plné dekadentních pocitů(prožitků) 

plné stavů beztíže 

a Kristů bez kříže. 

 

Město se topí 

a já se topím s ním 

ve vlnách rozkoše 

do noci rozprostřen. 

Město se topí 

v přáních a iluzích, 

v příchutích vesmíru 

a s prosbou o víru.

1.cyklistická 

Šlapu si ani nevím jak 

a bez obavy že bych spad, 

šlapu si ani nevím kam 

a přitom se usmívám, 

šlapu si a ani nevím proč 

snad jenom tak pro radost. 

 

Ostatní příspěvky: 

Má rána 
Ráno, když vstávám, mi nebývá dobře. Rozhoduji se, zda mám či nemám jít ven, do Fokusu anebo 
zůstat doma. A pak mě přepadnou myšlenky, zda by mi ve Fokusu nebylo lépe. Než se naději, octnu 
se na cestě na autobus, s rozesmátou tváří, plná ideálů, síly a už vůbec nemyslím na to, že mi nebylo 
dobře. 
Náš Fokus je prima sdružení a bylo by opravdu škoda, kdyby skončilo kvůli nedostatku finančních 
prostředků.  
Bojujme tedy všichni za něj, držme mu palce a křičme do větru Vivat! Vivat! Vivat! Ať žije Fokus, byla 
by ho škoda!!! 

 
Já spasit svět 

Bych chtěla 
Na Boha si nehrát 
Ale pomoci 
Aby svět byl lepší 
Zahalen slunečním 
Svitem, úsměvem v lidských 
Tváří, štěstí malých 
Dětí. 
(Dana K.) 

 



 

 

 

Psí život u policie 

 

  Jmenuji se Sarah  a mým domovem je 
policejní služebna v Lišově u Českých 
Budějovic, psí bouda č. 5. Poté co jsem se 
trochu rozkoukala, zjistila jsem, že každý 
z nás dělá něco jiného. Chtěli byste vědět, jak 
to tu chodí, když se takové štěňátko dostane 
do policejního výcviku.  Pojďte si sednout, 
povyprávím vám o tom.  
Policie ČR má tři chovné stanice, ze kterých si 
nás berou na policejní služebny.      
Minimálně šest až osm týdnů zůstáváme 

u své psí mámy.  Od tří měsíců až do jednoho roku si nás může vzít policista (psovod). S ním 
začínáme výcvik.  Základní jsou určeny pro mladé psy. Následuje speciální kurz, ve kterém se 
rozpozná, na který  druh práce se hodíme. Dlouhé jsou až šest měsíců. Svou práci 
vykonáváme do věku osmi až deseti let podle zdravotního stavu.  Všichni absolvují povinný 
výcvik poslušnosti (např. přivolání naším pánem, chůze u nohy našeho člověčího kamaráda 
s vodítkem nebo bez). Dále pak příkazy volný aport, sedni, lehni, vstaň na vzdálenost 25 m. 
Zdoláváme menší i větší překážky, chodíme po žebříku a kladině. Kromě toho zvládáme skok 
přes jámu např. 3 m. Zdaleka to není vše, co ještě musíme zvládnout. Dále následuje výcvik 
obrany, od svého dětství se podrobujeme kurzu zloby. Policista nás dráždí na hadr, později 
na peška (smotaný hadr do ruličky) a nakonec nás učí kousat do ochranného rukávu. Poté 
následuje školení hledání pachových stop tzv. pachové práce.  Nejdříve nás procvičují na 
pach svého vlastního psovoda, pak na cizí stopy. Tento výcvik probíhá na čas, a na různou 
vzdálenost. Na závěr se učíme hledat stopy, které jsou starší a delší.  Když vše s úspěchem 
zvládneme, rozdělí nás podle šikovnosti do tří skupin.  Každá z kategorií má svůj specifický 
úkol.  Jsme rozděleni na psy hlídkové, pátrací a speciální.  
Hlídkové psy jsou universální, a používají se například na zákroky proti výtržnosti. Hlavní 
poslání pátracího psa však spočívá ve vyhledávání stop.  Psi speciální patří k opravdové psí 
elitě. Tento úzký výběr těch nejlepších se soustřeďuje na rozlišování osob a předmětů. 

Vyhledávají hlavně drogy, 
výbušniny a pohřešované 
osoby. 
  Kromě toho, že 
pomáháme objasnit mnoho 
trestných činů, se společně 
s páníčky účastníme různých 
soutěží.  Každý rok probíhají 
okresní a krajské přebory.  Na 



základě výsledků je následně provedena nominace družstva pro reprezentaci kraje, na 
celostátní soutěže. Celorepublikový přebor se jmenuje Putovní pohár policejního prezidenta 
(PPPP). Na tomto turnaji se soutěží ve třech disciplínách v poslušnosti, obraně a ve 
vyhledávání pachových stop. Přeboru se účastní psy dvou kategorií: hlídkové 650 bodů 
a pátrací 850 bodů. V disciplíně poslušnosti pes hlídkový například aportuje činku o váze 650 
gramů a pes pátrací o váze 2 kilogramy. Obě tyto skupiny soutěží v chůzi u nohy psovoda. 
Pes se nesmí zpožďovat ani jít napřed.  Chůze spadá do disciplíny poslušnosti. Soutěžní část 
obrana znázorňuje likvidaci nebezpečného pachatele (figuranta s ochranným rukávem).  
Pachové práce jsou závěrečnou a nejnáročnější částí soutěže. Zde pes hlídkový hledá stopu 
v terénu, starou tři hodiny oproti tomu pes pátrací větří stopu starou pět hodin.  Pátrací-
speciální psy jsou navíc podrobeni zkoušce praktické stopy.  Trasu, po které pes půjde, 
projde policista (kladeč), ten položí na cestu tři předměty. Čtvrtým předmětem bývá kladeč 
sám. Příprava této disciplíny trvá dvě hodiny. Na vypracování stopy je určen časový limit, 
který musí být dodržen, tím je jedna hodina. Abychom zvládli všechny disciplíny, musíme se 
udržovat v tělesné kondici. O náš zdravotní stav se stará policejní veterinář. Od našeho 
raného dětství dohlíží na stravu. My bychom jedli pořád, není to však možné, to by se z nás 
za chvíli stali kuličky a nic bychom neuběhli. Běh by nás schvátil a my bychom byli 
k nepotřebě. Jednou týdně máme hladovku (čištění žaludku), abychom vše vytrávili. Nutná je 
též prevence očkování proti předepsaným nákazám (parvoviróza,  psinkové  nemoci, 
vzteklina). 
 Život policejního psa není jednoduchý, každý z nás je však rád, že může být užitečný, a ne se 
jen líně povalovat v boudě, nebo beze smyslu pobíhat po zahradě či dvorku.   
Doufáme, že své umění vám budeme moci předvést pouze na závodech, neboť v praxi by 
setkání s námi pro vás nebylo moc přívětivé. 
                                                      Všechny vás zdraví kolektiv policejních psů a za něj fenka Sára 
 
 

 

 

 

 

 

1) V kterém roce byla založena Karlova Univerzita? 
2) Kdy Kolumbus objevil Ameriku? 
3) Je mrtvé moře, skutečně mořem? 
4) Kdy k nám přišli věrozvěsti? 
5) V jakém jazyce kázali mše? 
6) Na pozvání koho přišli? 
7) Co s sebou přinesli? 
8) Kdy vznikla ČR? 
9) Která vesnice na jihu Čech je proslavená selským barokem? 
10) Kolik velkých zvonů je na Černé věži? 



 

Když se řekne vesmír, tak si přestavíme ten 

nekonečný prostor okolo naší planety se spoustou milionů 

galaxií, který se z velké části skládá ze vzduchoprázdna 

a pár základních plynů.  V každé galaxii jsou hvězdy, 

planety, měsíce, asteroidy,… A tak představa, že tam 

někde daleko existují také lidé jako jsme my tu byla 

odedávna, odedávna jsme vzývali naši nejbližší hvězdu 

zvanou Slunce – dárkyni života na naší Zemi a doufali, že přiletí jakýmisi 

koráby někdo, kdo nám bude podobný, s kým si popovídáme, kdo nás seznámí 

se svým životem na daleké planetě, ale není to tak – přestože se uvažuje 

o kontaktu s mimozemskou civilizací v dávné minulosti, v dnešní době, kdy 

máme dokonalé přístroje na pozorování a odposlouchávání vesmíru se nikdo 

neozval. Když se řekne hvězda - představíme si tu naší již zmiňovanou - Slunce, 

ale jsou hvězdy menší i mnohem větší, dokonce většinou nebloudí vesmírem 

samy, ale v páru nebo ve skupince. Naší vesmírnou sousedkou je Proxima 

Centauri – 4 světelné roky vzdálená hvězda. Podívejme se na tuto jednotku 

vzdálenosti zblízka – světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok. Jen 

pro představu vzdálenost mezi Zemí a Sluncem tedy 150 000 000 km urazí 

světlo za 8 vteřin. A tak naivní názor některých fantastů, že budeme cestovat po 

vesmíru touto rychlostí, by trvalo celé generace. Ale nezoufejme, vědci stále 

hledají, bádají a zkoumají. A co stále hledají, bádají a zkoumají? Zkoumají ve 

vesmíru např. ty jevy, kterým do dnešních dnů neporozuměli, hledají další 

planety podobné Zemi a bádají, jak přesně vznikl celý vesmír a jestli se bude dál 

rozpínat nebo se nám jednou začne smršťovat do jediné malé tečky. Tečkou prý 

byl jednou - na začátku. A co bylo tenkrát okolo té tečky - napadne Vás? O tom 

se přou. Astronomie je vůbec věda o mnoha neznámých, protože na vesmír si 

sáhnout nemůžete, zvážit ho nemůžete, změřit taky ne, nevíme jak „voní“, jak 

„chutná“,… Jediné co můžeme je jej pozorovat. Pozorovat dalekohledy co 

v něm děje a podle toho vše odhadnout. Na příklad komety jsou kameny letící 

prostorem, které kdesi v dálce nějaká síla vymrštila do prostoru a dál si putují 

přitaženy silou větších těles. A ten jejich nádherný chvost, kvůli kterému se nám 

tolik líbí? To září ve světle našeho Slunce plyny, kterými prolétají. Pro dnešek 

jsme se proletěli napříč vesmírem a příště přistaneme na Zemi a dozvíme se 

o údajích Země - o jejím věku (i když se to u dam jinak nedělá), … 

Napsala Jitka S.     



 

۩ 

V této rubrice se bude psát o našich chalupách a chatách, aj. bude z bytu pana Josefa F.  

Vyjíždím z Českých Budějovic proudem aut. Všichni někam nervózně chvátají a troubí 
vzájemně na sebe. To já si jedu svou rychlostí, protože bydlím naproti Třebonínu, což není 

daleko na cestě k Českému Krumlovu. Je 
tam hezká příroda, mám přírodu rád. 
Nedaleko teče řeka Vltava, v létě je z ní 
skvělá plovárna. U řeky Vltavy je vodácký 
kemp, kde se může posedět, vodáci tam 
v létě přespávají, nejsou sice vždy tiší, ale 
když zasednou k ohni, zní trampské písně 
krajem. Na venkově bydlím rád, mám tu 
svůj klid a pohodu. V létě se chodím 
kromě koupání do Vltavy, sbírat houby. 
Znám sice jen ty základní, ale právě ty 
jsou na smaženici nejlepší. 

 

 

 

 

http://www.pocasi-mirek.stranky1.cz/pocasi24/ 

Krupobití - jak vzniká? 

Jak vzniká kroupa? Zárodek ledové kroupy se skládá z kapičky, která zmrzla, když byla 

vynášena mohutnými vzestupnými proudy, které se 

projevují v komulonimbech během bouřky. Když tyto 

ledové částečky opět klesají do nižších, vlhčích části 

mraku, pokrývají se vrstvou průsvitného ledu, 

pocházejicích z okolních kapiček. Vznikající kroupa, opět 

zdvižená vzestupnými proudy, stoupá k nejchladnějším 

vzduchovým hmotám, kde naroste o další vrstvu, 

tentokrát neprůsvitného ledu. Mnohými cestami tam a 

zpět přibývají ledové vrstvy, až ji její rostoucí hmotnost 

přinutí klesnout na zem. Rychlost padající ledové kroupy může dosahovat rychlosti až 160 

km/h. 



 

 

 

Románský sloh  - 2.díl 

Křesťanské učení, přicházející do našich zemí zprvu ze Západu a brzy na to 

s cyrilometodějskou misí i z byzantského Východu, nepřináší s sebou jen výstavbu kostelů, 

ale záhy také kláštery, zařízení pro společenství mužů 

(mnichů) nebo žen (jeptišek), řídících se určitým 

řádem, regulí čili řeholí. Kolonizační kláštery 

benediktinů, cistrerciáků a premonstrátů, zakládané 

panovníkem nebo šlechtici, přispívají 

k rovnoměrnějšímu zalidnění země. Laičtí členové řádů 

učí obyvatelstvo lépe obdělávat půdu, dobývat rudy, 

zejména stříbro apod. Kláštery - jako potom ještě 

dlouho do středověku - jsou ovšem i středisky 

vzdělanosti, pěstuje se tu literatura a výtvarné umění 

(písařské a malířské dílny, řezbářství, stavitelství). 

Nelze však pominout ani politickou stránku 

křesťanství: založení biskupství v Praze (r. 973) 

a v Olomouci (r. 1062) posílilo nejen vlastní postavení 

církve (která záhy, již v 11. století, vyhlásila první 

národní světce-mučedníky a zemské patrony, knížete 

Václava a druhého pražského biskupa Vojtěcha 

z mocného rodu Slavníkovců), ale i světské moci, 

neboť zbavilo Čechy dosavadní závislosti na 

řezenském biskupství.  

Ruku v ruce s křesťanstvím přichází také zděná architektura. K jeho šíření a upevňování bylo 

třeba vhodného, liturgicky vyhovujícího prostředí, jímž jsou kostely. Těch se také z románské 

architektury zachovalo nejvíce, jednak dík materiálu - kameni, jednak proto, že způsob jejich 

využití se během staletí neměnil - až na to, že řada z nich nedostačovala později prostorově 

a některé se staly sakristiemi gotických novostaveb, nebo z nich zůstala ponechána jenom 

část, např. věž, zdivo lodi ap. Jsou vesměs orientované (oriens znamená latinsky východ), tj. 

obrácené kněžištěm k východu.  

Kostelní stavby se podle prostorového uspořádání dělí na centrální a podélné. Do první 

skupiny patří především rotundy, původně hradní kostely s válcovou lodí a půlválcovým 

kněžištěm - apsidou, opatřené později malou věžičkou pro zvonek a někdy i válcovou nebo 

hranolovou věží. Podélné kostely se rozdělují na jednolodní a vícelodní. První z nich jsou 

zpočátku malé, nízké, s lodí klenutou valeně, s apsidou a bez věže, ale po roce 1100, kdy se 

zakládají hojně i při dvorcích šlechty, se tento typ stává prostornější. K vysoké lodi, často 

o dvou polích křížových kleneb oddělených pasem, přisedá nízká apsida a k západnímu 

průčelí se připojuje věž, někdy o stejné šířce jako loď.  

V té době je stavebník kostela i jeho vlastníkem a přijímá kněze takřka jako vlastního 

zaměstnance.  



Své nadřazené postavení nad poddanými vyjadřuje i zde: obřadu se účastní odděleně, na 

tribuně či empoře v západní části kostela, jenž se proto označuje jako panský tribunový nebo 

emporový. Tribuny mají podobu kruchty nebo jsou vloženy ve věži či se od lodi oddělují 

stěnou prolomenou otvory. Přístup tvoří buď schodiště v sídle zdi, které je pro románské 

stavitelství vůbec typické, nebo dřevěný krytý most, vedoucí z přilehlého dvorce přímo do 

prvního patra na tribunu.  

Kláštery - zakládané panovníkem nebo šlechticem - jejichž kultovního, kulturního 

i kolonizačního poslání jsme se dotkli již dříve, tvoří v této době soběstačnou hospodářskou 

jednotku. Základem je velký kostel, k němuž z boku přiléhá rajský dvůr se studnou, 

obklopený ambitem či křížovou chodbou a budova konventu s kapitulní síní - shromaždištěm 

mnichů, s refektářem - společnou jídelnou, dormitářem - místností na spaní, knihovou, 

kuchyní, není-li v samostatném stavení. K tomu přistupují hospodářské objekty, řemesnické 

dílny, hospitl atd. a celek obklopuje pevná hájitelná zeď.  

Feudálními sídly kromě dřevěných zemanských dvorců, spojených později pravidelně 

s kostelem, jsou hrady, vystřídavší starší opevněná hradiště.  

Se stopami románského osídlení se však nesetkáváme pouze v podobě panských kostelů, 

klášterů a hradů. Toto období vtisklo např. také základní rozvržení půdorysu nynějšího 

Starého Města pražského. Jeho středem se tehdy postupně stává tržiště (Staroměstské náměstí 

a Týn). Spojené cestami a pak ulicemi s brody přes Vltavu, s Vyšehradem, s kupeckou osadou 

na Poříčí. Rovněž na nynějším Novém Městě velkorysé Karlovo založení nezahladilo zcela 

staré osady, seskupené kolem více či méně dosud zachovaných kostelíků románského původu.  

V Praze se však navíc z 12. a počátku 13. století uchovala početná skupina civilní zděné 

architektury, kterou představují románské kupecké domy a šlechtické dvorce na nynějším 

Starém Městě, jejichž přízemí se po umělém zvýšení dříve zaplavovaného terénu ocitla ve 

sklepech dnešních domů. Bývala však již od počátku polozapuštěná v zemi a sestupovalo se 

do nich po několika schůdcích, zatímco ke vstupu do prvního patra přiléhala terasa s vnějším 

schodištěm, označovaná také francouzským termínem peron. Pro přízemky, spojené někdy 

s patrem ještě schody v síle zdiva, jsou kromě valeně klenutých prostor příznačné čtvercovité 

místnosti o čtyřech polích křížových kleneb na střední pilíř nebo sloupek, nebo dvoulodí 

o dvou podporách. Na sklonku slohu se v těchto stavbách objevují i hranolová těžká 

neprofilovaná žebra, jejich původ nacházíme i italské Lombardii. Na někdejší bohatost 

vnitřního uspořádání pražských domů můžeme usuzovat z ojedinělého příkladu figurálních 

nástěnných maleb (uložených dnes v Muzeu hlavního města Prahy).  

Význačnou stavbou románského období byl Juditin kamenný - pískovcový - most v Praze 

z let 1158 až 1172, souběžný s nynějším Karlovým mostem. Na levém - malostranském - 

břehu jej chránila dnešní menší mostecká věž, původem starší než sám most a od konce 

16. století pouze zevně renesančně upravená. Výjimečnost tohoto stavebního díla vynikne ve 

srovnání s okolními zeměmi: obdobný, jen o málo starší most (1135-1146) mělo ve střední 

Evropě tehdy pouze Řezno. 

http://www.satalka.cz/slohy/Romansky.html 

 

 



 

 

          Kdo mi teď přečte pohádku? 
 
Upozorňuji, že tento příběh se nikdy nestal. Ale myslím, že i tak stojí k zamyšlení. 

Sedím doma a pročítám inzeráty. V tom mě jeden příjemně osloví: Hledá se teta na hlídání 
mé malé dcerky. Tel.:12345. Za chvíli už vytáčím telefon a z něho se ozve mladý ženský hlas. 
Brzy jsme se s hlasem dohodli na setkání zítra s tím, že sebou přivede i malou a když to 
půjde, rovnou mi ji svěří. Druhý den si to metelím na místo setkání. Stojím tam a koukám 
náhle vedle mě, zastaví auto a z něj vyběhne mladá žena a pomáhá vystoupit takovému 
andílkovi se zlatými vlásky. „Nezlobte se, spěchám, vstrčí mi do ruky peníze a zase jede dál.“ 
Otočím se na andílka a ptám se: „Jakpak se jmenuješ?“ „Markétka.“ „Víš co Markétko, 
projdeme se po parku, sedneme si tam na chvilku a pak se zas vrátíme domů.“ A Markétka se 
mě na všechno zvědavě ptá, tak jako každé malé dítě. Vysvětluji jí, co vím a cestou zpátky jí 
koupím zmrzlinu. Doma to mají opravdu hezké. Televize, počítač, … Markétka se hned hrne 
k televizi a zapíná jí. Nejsem tím nadšená, ale sedám si vedle ní a sleduji jakousi americkou 
pohádku od Disneye. Vypnu televizi a sedneme si k ní do pokojíčku. Markétka tam, ale 
dlouho nevydrží a jde k počítači: „Teto, umíš s počítačem?“ „Kdepak“ říkám jí. „Já vím, jak ho 
zapnout, ale potom už s ním pracuje maminka a pustí mi vždy nějakou zajímavou hru. Tuhle 
jsem v počítači sama oblékala panenku.“ To už mě trochu zamrazí. Vezmu ji za ruku a jdeme 
do pokoje. „Víš, co přečtu ti pohádku.“ A hledám, kde má tato rodina knihovnu. Najdu cosi 
málo knih v obýváku – několik detektivek a románů pro ženy. Vracím se k Markétce: „To 
nevadí, já ti nějakou povím.“ A vyprávím jí pohádku o veliké řepě. Vidím, jak mi visí na rtech, 
jak je zvědavá, jak to s tou řepou nakonec dopadne. Nakonec se rozesměje a říká: „A znáš 
ještě jednu?“  Tak vyprávím o Smolíčkovi a ona už pomalu usíná. Tak ji vezmu do koupelny, 
pomůžu ji s mytím a čištěním zubů a uložím jí do postýlky. „Ale hned zítra ti přečtu jiné 
pohádky  - z knížky, slibuju jí. Markétka se ještě chvíli vrtí a pak spí. Nechci jí tu nechat 
samotnou a tak čekám a koukám do tmy. Za hodinu se potichoučku otevírají dveře a mladá 
žena vstupuje domů. Jdu jí naproti. „To jste tu čekala na mě?“ Zavrtím hlavou. „To je 
zbytečné, příště na mě nečekejte.“ A vystrká mě ze dveří. Hned ráno jdu do místní knihovny, 
a jak otevřou, přebírám se v dětských knihách. Vyberu říkanky Ladovy obrázky a jednu knížku 
pohádek. Jak přijdu domů, zvoní telefon. „Přijďte k nádraží“, ozve se známý ženský hlas, já do 
tašky schovám knížky a jdu. A zase to samé, přiřítí se auto, vysadí Markétku a jsme zase 
spolu. Jak odjede, Markétka se zeptá: “Co máš v té tašce, teto?“Pohádky na večer.“ „Jé to už 
se těším a jdeme spolu po městě. „A co je tady?“ ptá se Markétka „To je muzeum, víš. Chtěla 
by ses tam podívat?“ „Ano, teto.“ Procházíme sbírky a já jí vyprávím, co vidí a Markétka hltá 
moje slova. „Jé tamhle to je nosorožec, toho jsem tuhle viděla v televizi. Tak on je takhle 
veliký?“ Hladím jí po hlavě. „A byla si někdy v ZOO?“ Markétka zavrtí smutně hlavou. „A kde 
jste s maminkou byli naposled?“ „My jezdíme každý týden nakupovat do velkého obchodu za 
městem, vypráví. Ten je takový veliký a je v něm spousta věcí.“ To už jdeme domů, rovnou jí 
pomůžu umýt, a když má na sobě košilku, sednu k ní na postel a ukazuji jí první knížku 
říkadel. Nechám Markétku, ať si prohlédne obrázky a už žadoní, abych jí přečetla, co je tam 
napsáno. „Řekla vrána vráně, koupíme si sáně…“ čtu, jak nejlépe umím. Markétka poslechne 
pár říkadel a já vytahuji knihu pohádek. „Jé, ta je krásná, takovou mít doma,“ posteskne si. 
A já z ní čtu první pohádku. Markétka pomalu usíná za zvuku mého hlasu a než dočtu, už spí. 
Opět koukám do tmy, je mi líto ji tu nechat samotnou. Naštěstí za necelou hodinu mě 



vysvobodí zvuk klíčů. „To jste opravdu nemusela ne mě čekat“ znovu opakuje mladá žena 
a už stojím za dveřmi i s taškou pohádek.  Ještě ten den se rozhodnu, zítra ti Markétku 
koupím knížku pohádek. A sotva nastane ta správná hodina, obleču se a jdu do obchodu 
a vysvětluji, co potřebuji. Vyberu tu s nejhezčími obrázky, nechám si jí zabalit a spokojená jdu 
domů. Už za dveřmi slyším zuřivý hlas telefonu. Ozve se známý tentokrát pořádně naštvaný 
hlas, musím s vámi mluvit, sejdeme se na nádraží.“ Veze se v autě spolu s Markétkou. 
Tentokrát vystoupí a hrne se ke mně. „Jak si to představujete mi zasahovat do výchovy 
dítěte?“ „Nejen, že jste včera koupila Markétě zmrzlinu, ale ona teď po mě chce vyprávět 
pohádky, a kde já na to vezmu čas?“ Odpověděla jsem jí, že pohádky jí klidně mohu dál 
vyprávět jen já. „Jednou provždy s vámi končím.“ Mohu se rozloučit s Markétkou?“ Otevře 
dveře a já nevím, co říct nakonec jsem ze sebe vypravila. „Markétko, mám něco pro tebe“ 
a podávám jí balíček, kde je ukrytá kniha. Markétka zvědavě roztrhne papír:“ Jé, ta je ještě 
hezčí než ta včera. A kdo mi teď přečte pohádku?“ Až se mi sevře srdce. Pohladím jí po hlavě. 
„Za pár let budeš chodit do školy a přečteš si jí sama.“ To už mezi námi bouchne vztekle 
mladá žena dveřmi od auta a já koukám, jak odjíždí. A říkám si, co z Markétky jednou bude. 

 
 
 
 
 

Dobrý den, rádi bychom Vás uvítali u občasné poradenské rubriky. Záleží 

jen na Vás, jak často se bude v našem časopise objevovat. Je zcela anonymní  - 

stačí vhodit do krabičky nebo dát do ruky, kterémukoliv pracovníkovi Fokusu, 

ovšem musí být označená, že jde o dotaz do této rubriky a na jaké téma je 

a my problém svěříme odborníkům k tomu povolaným (psycholog, psychiatr, 

sociální úřad, pracovní úřad). V této rubrice bude i zveřejněná i odpověď se 

jménem odborníka, kterého jsme se zeptali. Ptejte se konkrétně, pište čitelně. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblíbená tchyně  
 

Na návštěvu mladého páru přijede maminka manželky. Zazvoní a otevře ji 

manžel. "Á maminko, tak jak dlouho se dneska zdržíte?" "Ale Vojtíšku, jen tak dlouho, než ti 

má přítomnost začne vadit." "To si ani kafíčko nedáte?" 

 

První dárek  
 

Přijde bůh k Adamovi a Evě a povídá: "Mám pro vás dva dárky. Jeden z nich je čůrání ve 

stoje." Adam se hnedka ozve: "Jé, to chci já." Bůh na něj ukáže prstem a Adam začne 

poskakovat a ve stoje počůrá támhle kytičku, strom a pak čůrá i při poskakování a má z toho 

hroznou radost. Eva s Bohem ho jen tak pozorují a pak se Eva otočí na Boha a zeptá se: "Co 

je ten druhý dárek?" "Mozek."   

 

 

 

 

 

 

 

 

A o čem se dočtete příště? 
 

1) Budou pokračovat rubriky zlaté české ručičky a historie Č. Budějovic 

2) Bude pokračovat rubrika, co byste chtěli vědět o… 

3) Dozvíte se ještě něco z astronomie 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


