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- 12.6.2011 dochází ke změně jízdních řádů MHD v Českých Budějovicích. 

Podrobnosti v článku níže 
 

- Proběhl výlet do Nových Hradů, dozvíte o něm víc v akcích.  
 

- V příštím díle se dozvíme, jak proběhl a dopadl výlet na raftech a jak návštěva trhu 
v Borovanech 



 

 
 
 
 
 
12.4. – stolní tenis – napsala Jitka S. 

Úder stíhá úder, míček lítá od pálky 
k pálce jak pominutý. To jen klienti 
z Fokusu vyrazili na svůj trénink stolního 
tenisu. V čele kráčí Agáta za ní Karel, 
Vašek, Vítek, Jana a Jitka. Ve sportovní 
hale jsme zcela sami a tak si to užíváme 
a půjčujeme si dva stoly. Alespoň si víc 
zahrajeme.  Hodinka uběhla jako voda 
a ani se nám nechtělo zpět, byli jsme 
příjemně rozhýbaní. Rozloučili jsme se 
a těšíme se na příští setkání u pinpongu. Pinkání zdar! 

 
15.4. – Borovany – napsal Zdeněk L. 
Po domluvě s pracovnicí chráněné dílny Nazaret v Borovanech 
jsme přijeli naglazovat své vlastní výrobky. Naše očekávání bylo 
několikrát překonáno, když jsme uviděli, jaké krásné výrobky se 
zde dělají. Invalidní pracovníci mají dost prostoru pro 
samostatnou práci. Při prohlídce hotových výrobků jsme se až 
zastyděli, protože takové krásné výrobky, krásně malované, by 
většina z nás neuměla. Udělali jsme si svojí práci a zůstal v nás 
krásný umělecký zážitek. 
 
 
Pro Fokusáky začaly velikonoce již 20. dubna ve středu, kdy zdobili vajíčka, která pak 
použili na výzdobu denní místnosti. Z kuchyně se pro změnu vinula vůně pečeného 

beránka. „Teď ještě vyklopit a je hotovo. Hurá vyklopila jsem ho a je 
celej!“ bylo slyšet Agátu po celé místnosti. Další pokračovaly beránkovy 
velikonoce v Domě u beránka. Ti z nás, co si rádi 
uvaří oběd a rádi posedí v kamarádském kruhu, pekli 
velikonoční nádivku. To ti zruční z nás již od desíti 
hodin vítali příchozí v Domě u beránka. Předváděli 
jim pletení košíku z pedigu, který si vlastnoručně 

mohli zájemci sami uplést i odnést (za symbolickou úplatu). Kolegům, 
co od rána byli v Domě u beránka a věnovali se návštěvníkům, jsme 
donesli velikonoční oběd a ke kafi jsme nakrojili beránka.  Nejen my, 
ale i příchozí si mohli pochutnat na domácí nádivce či pravých 
domácích jitrnicích či koláčcích a mazanci ze staročeské pece z Domu u beránka. Druhý 
den byla z naší dílny Ateliéru Kočka k vidění technika Tiffany – vitráž skla. Zájemci 
o techniku si ji opět mohli vyzkoušet a odnést domů nebo rovnou na místě zakoupit.  
Prodej byl obohacen i o výrobky z Tvořivé dílny Nikolína (keramika, svíčky z vosku, 
pletené košíky z papíru či pedigu), bylo možné zakoupit i pomlázku.  Sobota pokračovala 
ve stejném duchu a z každé prodané maličkosti jsme měli radost, byla to totiž ta nejlepší 



odměna za práci klientů. Kromě výrobků našich klientů byly k vidění i jiné techniky 
například jeden ze stánků nabízel plstěné výrobky. Další zas barvení vajíček a jejich 
zdobení, dále byla k vidění i práce s korálky. Byly to příjemně strávené tři dny 
v přátelském kruhu. Krásné a teplé počasí přispělo k dobré náladě všech.  
Sepsala Jana Š. 

 
4. 5. – Návštěva koněspřežky - napsal Zdeněk S. 
Ve středu jsme vyrazili z Fokusu s naší vedoucí 
Agátou za historií koněspřežky v Českých 
Budějovicích. Na výstavu jeli: pan Grigor, paní 
Slávka, a pan Zdeněk. Celou cestu jsme byli 
zvědaví, co na nás v budově muzea čeká. 
Když jsme konečně dorazili autobusem na zastávku Generála Svobody naproti 
Kohinooru, kde jsme vystoupili a  za dveřmi muzea nás čekalo milé přivítání v podobě 
starší paní, která si nás zapsala jako ZTP skupinu, takže nikdo z nás nic neplatil. Pustila 
nám dokumentární film o tom jak se na našem území stavěla koněspřežka, kterou 
realizoval František Antonín Gerstner. Celá trasa vedla z  Českých Budějovic do Lince. 
Dozvěděli jsme se, že dnešní železnice na našem území, je postavena na původních 
základech koněspřežky.  
 Naopak v Rakousku byla koněspřežka stavěna jiným stavitelem a byla stavěná 
nekvalitně. Musela být celá zbourána a původních základů nebylo možno využít. Myslím, 
že jsme se zde dozvěděli mnoho zajímavostí, které jsme ani nevěděli. Po výstavě se naše 
čtyřčlenná skupinka rozhodla jít do cukrárny v Biskupské ulici na něco dobrého. 
 
10. 5. – Petangue – napsal Zdeněk S. 
V úterý dopoledne si šla naše pětičlenná s Agátou  zahrát Petanque do Stromovky. Počasí 
bylo přímo nádherné, lepší jsme si ani nemohli 
přát. Za chvíli svištěla jedna koule za druhou 
směrem k dřevěné kuličce, hráli s velkým zaujetím 
a velkým nasazením. Občas jsme udělali 
přestávku, kuřáci se nadopovali svými 
dávkami nikotinu. Ostatní, mezitím doplnili 
tekutiny. Sluníčko nádherně hřálo a čas 
tak rychle ubíhal, že jsme se ani nenadáli 
a hodinka dopoledního sportovního klání se 
chýlila ke konci, takže jsme se rozloučili, 
většina lidí šla domů na oběd. 
 
17. 5. – ZOO Hluboká – napsala Alice 

 Jsou to pouze dva roky, kdy jsem tuto ZOO navštívila 
a nevěřila jsem vlastním očím. Zahrada je velice 
změněna a nejen děti, ale i dospělí se mají na co dívat 
a čím se bavit. Co nejvíce? Medvědi – předváděli se 
v plné kráse a chuti do života, Český les plný překvapení, 
kdy mi sedla na ruku opička velká jako dlaň a navíc 
vůně,která naplňuje tuto celou expozici. A potom přišli 
na řadu hadi – opět expozice plná zajímavostí, ale já se 

hadů bojím, takže jsem zažila fascinující podívanou za hodně silným sklem. Nelze snad ani 
vypovídat všechna zvířata a ptáky o které se ZOO obohatila – jako vždy jsou zde klokani, 



jeleni, pelikáni, plameňáci, nádherné a zároveň legrační vydry, mě zajímající ryby, 
neskutečné množství ptactva. V poslední části parku je 
nově vystavěná restaurace s bezvadným zábavným 
koutkem pro děti a možností krmit kozičky přímo 
z ruky. Návrat byl kolem rybníka, plného ptactva vůně 
kvetoucích keřů. Nejkrásněji nás na závěr překvapily 
živé a zvědavé surikaty, hrabající si nory a jedna druhou 
zahrabávající a zároveň střežící své teritorium 
v nádherném postavení zvědavého a neohroženého 
bojovníka-prostě, stály za to. Všem svým čtenářům přeji 
stejný hezký zážitek, který jsme měly my.  
 
31. 5. – 2.6. Nové Hrady 
V úterý se ozývali pozdravy „Ahoj“ a „Dobrý den“ na autobusovém nádraží. To Fokus 

a jeho klienti z Českých Budějovic a Českého Krumlova vyrážejí 
na chatu zvanou Švýcarák do Nových Hradů. Bylo jich 16 
i s Katkou a Agátou. Jedou si na tři dny a dvě noci vyzkoušet, 
jak to vypadá na takovém krátkém pobytu v přírodě. Autobus 
je dovezl až do Údolí u Nových Hradů, kde většina svěřila 
a batohy autu a pustila se 
do boje s kopcem u chat. 
Ony jsou ty chaty dvě 
původní lovecká chata 
Buquojů zvaná starý 
Švýcarák dole kamenná 

a nahoře dřevěná a druhá klasická chalupová 
zvaná nový Švýcarák. Tady jsme si převzali své 
batohy a usídlili se v podkroví, kde muži spali 
v levé otevřené části a ženy za dveřmi v menší 

místnosti rozbalily své batohy.  
Čeká je práce se dřevem a po ní směr vodopád. Potkávají 
cestou srnku a berou to oklikou, nikomu se nechce do vysoké 
trávy. Dojdou až k umělému vodopádu, kdy cestou míjí 
Modrý dům místní zříceninu domu letního sídla Buquojů. 
Cestou zpět navštíví Lázničky, které jsou zavřené kvůli 
rekonstrukci, ale i tak je možné 
obdivovat jejich rozsáhlejší areál 
a dobrý vzhled. Cesta se dál kroutí 
kolem Hamru až pod kopec, který 
dnes jednou vyšli. Teď už žádné 
batohy tak hurá do toho až už jsme 
na kopci. Kopec není zdaleka nejvyšší 

v okolí, ale za to je dostatečně strmý. 
Dřevo na oheň už je přichystáno nezbývá jen popadnout buřtíky 
a kytaru a sednout si k ohni, problémem je, že sotva se dopekl 
poslední buřtík, rozzuřila se bouře a tak vyklízejí pozice dovnitř, 
kde se hrají aktivity, karty, znalostní hry i scrabble. Je čas 
zalehnout na kutě.  



Ráno volá snídaně, že je čas vstávat, ale některé to 
nevzbudilo. Většina si ale dala říct a neprohloupila, byl 
výborný čas a ještě lepší chleby s marmeládou a sýrem. 
Dělají se výlet až přímo do Nových Hradů, kdy z kopce 
jednoho sejdou a do druhého na náměstí musí vyjít a při 
cestě zpět naopak. Za to je odměnou starobylé náměstí 
s radnicí nedalekým kostelem a hradem. Cestou je také 
kovárna a koželužna, které je možno spatřit. U kovárny se 
pasou kozy – velká místní atrakce pro děti. Nakoupí se 
nějaké ty potraviny a vrací se zpět. To už jim prší. A tak 
rádi jsou vevnitř a pozorují déšť, hraje se na kytaru 
a zpívá, než se dodělá oběd a výborné Vaškovo rizoto. 
Přidávají si, neboť jde přímo o „manu“. Jdou si lehnout 
a odpočinout po obědě. Odjíždím, poslední den jejich 
pobytu s nimi nejsem. Po obědě jsme měli naplánovaný výlet na hrad Cuknštejn, ale 
počasí nám bohužel nepřálo a tak jsme odpoledne strávili v chatě. Večer nás přijela 
navštívit paní ředitelka s naší vedoucí Katarínou.  Většina z nás si sedla ke stolu a hráli     
jsme různé společenské hry. Panovala zde příjemná a přátelská atmosféra, dobírali jsme 
si jeden druhého. Největší oblibu mezi námi si získala hra Aktivity, při které jsme se 
smáli, až jsme se za břicho popadali.  
Po půlnoci jsme konečně zalehli plni nevšedních zážitků a odebrali se do říše snů. Ráno 
jsme vstali a posnídali jsme chleby se sýrem, vánočku a bábovku. Dopoledne jsme se byli 
projít blízkého okolí kolem chaty s našimi vedoucími Tomášem a Katkou. Mezitím než 
jsme dorazili zpátky na chatu, byl už uvařený bramborový guláš. S velkou chutí jsme se 
najedli a šli jsme si odpočinout. Po odpolední siestě jsme si zabalili věci, uklidili jsme 
chatu a šli jsme směrem na autobusovou zastávku do Nových Hradů. Tady jsme ještě 
čekali chvíli na autobus a pak jsme odjeli domů. 
 
Skelná huť - 8.6. 
 
Podupávám a čekám u Mercury a koho to nevidím 
další klienty nejen z Českých Budějovic, ale 
i z Českého Krumlova. Ze slibovaných 4 se 
nás vylíhlo 8 a k tomu Agáta, která nás vedla. 
Kam to jedem? Do Skelné Huti prohlídnout si jak 
páni skláři vyrábějí poháry, naušnice a další 
věci. Dojeli jsme do Hosína – odtud pěšky do 
hutě skrz nádherný les plný červených jahod. 
A hurá našli jsme svůj cíl! Byli jsme jejich prací 

nadšeni, je to náročná a namáhavá práce, kdy 
stojíte celý den u 
pece, v které hoří 
žhavý oheň. 
Vyfouknout z horké 
hmoty pohár či 
ozdobu je opravdu 
nadlidský úkol 
nereálný pro 
začátečníka. Už 



jenom výroba perliček – vinutek a dalších korálků nevypadá jako procházka růžovým 
sadem. Po hodině uznáváme, že venku přestože je dusný den je daleko chladněji vevnitř. 
Cestou do Hrdějovic děláme společné foto. Tam se naše cesty rozdělují, většina si jde 
ještě posedět do místní hospůdky a menšina míří do města za svými povinnostmi. Byl to 
nádherný výlet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Určitě jste zjistili, že od 

12.června chystají změny linek MHD 
v Českých Budějovicích. Část linek bude jezit jinak, častěji a 

lépe navazují. Jak to bude fungovat opravdu v případě stavby koridoru, kdy se zavře 
viadukt na Rudolfovské,  nikdo doopravdy neví, to ukáže až čas. 
 
Ale vraťme se k samotným změnám: 
 
Proč dochází k úpravám v síti MHD? 
Cílem Dopravního podniku je poskytnout kvalitnější služby obyvatelům 
i návštěvníkům města. Prvním krokem ze souboru opatření je úprava sítě MHD:  
- lepší přizpůsobení linek a jízdních řádů poptávce cestujících 
- posílení přetížených úseků linek při současném snížení nevyužitých spojů 
- větší přehlednost sítě zavedením páteřních linek s taktovými jízdními řády 
- nabídka časově výhodnějších spojení po městě 
- dosažení větší efektivity provozu 
 
Úpravy vycházejí z Generelu městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 
– 2020, dokončeného v závěru minulého roku.  
 
Jaké změny se dotknou cestujících? 
Největší novinkou je zavedení šesti páteřních linek, které budou mít vzájemně 
provázané jízdní řády s nabídkou krátkých a pravidelných intervalů. U linek 1, 3 a 9 se 
trasa nemění, pouze  
dostanou nový jízdní řád. Linky 2 a 11 se mění v části trasy. Dále je zavedena nová 
trolejbusová linka číslo 5. Více o páteřních linkách najdete na samostatné stránce.  
Také změny na ostatních linkách přinášejí více přehlednosti do sítě MHD. Obnovena je 
například linka 15 z Vltavy přes Šumavu k Nemocnici, avšak v rychlejší trase po Dlouhé 
louce. 
Do Vrbenské ulice a na Dobrou Vodu bude nově zajíždět linka 6 z Hrdějovic a Kněžských 
Dvorů. Havlíčkovu a Husovu kolonii propojí linka 12, výhledově s nasazením moderních 
minibusů.  
Novým způsobem jsou řešeny večerní a víkendové přestupní návaznosti. Od Nádraží 
již nebudou odjíždět všechny linky ve stejný čas, ale rovnoměrně (centrální přestup 
bude zachován pouze ve 4:50-55 a 22:25-30). Taktové jízdní řády umožní přestupovat 
mezi páteřními linkami bez dlouhého čekání (například mezi Nemanicemi a Nádražím 
nebo Rožnovem a Suchým Vrbným).  
Červnové úpravy naopak neobsahují změny tarifu, zřizování nových zastávek nebo 
naopak jejich rušení. Nemění se ani rozsah noční dopravy.  
Jaké linky patří mezi páteřní? 
 
Vedení páteřních linek 1, 2, 3, 5, 9 a 11 je zřejmé z Mapy linek MHD. 
Linka 1 mění proti současnosti pouze jízdní řád, který prošel drobnými úpravami. 
Linka 2 je napřímena mezi Poliklinikou Sever a Senovážným náměstím, nezajíždí tedy 
k nádraží. Zaniklé spojení k Nádraží je zajištěno páteřní linkou 5 (ve směru z Lidické 
třídy) a dále linkou 11 (ve směru z Pražské třídy). Díky této úpravě vznikne rychlé 

http://www.2011.dpmcb.cz/paterni-linky.html
http://www.2011.dpmcb.cz/mapa-linek/mapa-kompletni-mapa.html


spojení „sever – jih“, které dosud ve městě chybělo. Cestující ušetří 7 minut jízdní doby 
v úseku mezi Družbou a Nemocnicí. 
Linka 3 prokázala správné nastavení trasy, avšak počet spojů byl nedostatečný. Proto je 
linka na základě přepravních průzkumů posílena v průměru o 20 % spojů. 
Linka 5 vzniká jako nová trolejbusová linka. Spojuje v sobě celou trasu současné linky 
17 a jižní úsek linky 2. Linka 5 výrazně posiluje spojení na Lidickou třídu, kam společně 
s linkou 2 pojede každých 5 minut ve špičce. Linka zajišťuje také obslužnost Palackého 
náměstí po odklonu původní linky 11. 
Linka 9 se stává nejdůležitější linkou ve spojení sídliště Vltava s centrem města. Proto 
na této lince klesá interval na špičkových 7,5 minuty proti dnešním 12 minutám. 
Převážná část spojů je koordinována s linkou 5, aby čekací doby na zastávkách byly co 
nejkratší. 
Linka 11 vzniká sloučením tras současných linek 11 a 12 do jedné trasy přes Mariánské 
náměstí a Polikliniku Sever. Mladé a Nové Hodějovice budou přímo spojené s centrem. 
http://www.2011.dpmcb.cz/ 
 
 

 
http://www.hippyart.net/index2.php?clanek=ozdoby_vyrobky/svicky/svice 
 
Svíčky 
Výroba svíček doma je velice jednoduchá a lze se při ní krásně 
vyřádit. Pokud má člověk trochu fantazie a možností, může vyrobit 
krásné dárky pro ostatní nebo si tvořivě vyzdobit byt. 
Co potřebujeme 
Sklenici nebo formu na svíčku. Ve specializovaných obchodech se dá 

sehnat přímo forma na odlívání svíček. Většinou je cena 
poměrně vysoká, proto používám různě tvarované 
skleněné nádoby nebo hrnky. Doporučuji nádobu přímo 
obětovat. Vosk se dá umýt, ale věřím, že je to zbytečná 
práce, zvláště vyrábíme-li svíček více nebo často. Vždy dbejte na to, aby se 
nádobka směrem dolů nerozšiřovala. V takovém případě se vám nepodaří 
svíci vyklopit. 
Dále potřebujeme vosk. Doporučuji koupit velkou bílou svíci, kterou budete 
postupně dělit a z ní vyrábět nové dekorativní svíčky. Dá se pořídit i vosková 

drť, ale ve srovnání se svící je drahá a těžko se shání. 
Knoty můžete koupit v kutilství nebo je jednoduše vytáhněte ze svíček, které použijete 
na výrobu. Ze začátku můžete vyrábět z malých svící a tak bude o knoty postaráno. Ještě 
než začnete do nádoby lít vosk, propíchněte knotek v horní části např. jehličkou na 
ptáčky a tu položte přes okraje nádobky. Knot se snažte umístit doprostřed. 
Na tavení je dobré vyřadit nějaký malý rendlík. Vosk se taví v nádobě nad ohněm nebo ve 
vodní lázni. Pokud je to nutné, vosk lze umýt pomocí jaru, horké vody a drátěnky. 
Na obarvení svíček se používají voskovky. Kousek voskovky vhodíme do horkého vosku 
a trochu zamícháme. Vosk se krásně obarví.  



K dekoraci doporučuji dekorativní koření, sušené pomeranče a citróny, mušle, zrnka kávy 
a co vás jen napadne. Dekorace můžete přikládat na ještě teplý povrch vosku, nebo je 
můžete voskem zalévat. V tom případě je musíte pevně prsty tisknout na stranu nádoby. 
Postup 
Připravíme si sklenici, kterou předem nahřejeme třeba v horké vodě. Dále si přichystáme 
knot propíchnutý jehličkou, na sporák umístíme nádobku na tavení a začneme tavit 
vosk, do kterého přidáme dle fantazie kousek barevné voskovky. Vosk nenechte vařit, jen 
zahřívejte. Jak se z něj začne kouřit, plamen vypněte. Roztavený vosk nalévejte do 
sklenice a nechte ztuhnout. Tuhnutí trvá dle velikosti svíce, většinou tak hodinku a více.  
Pokud už je sklenice chladná, zahřejte vodu v konvici k varu a nalejte ji do větší nádoby, 
do které sklenici pomalu namočte otvorem vzhůru. Jakmile se zahřeje, vosk uvnitř znovu 
začne tát. V tu chvíli sklenici otočte otvorem dolů a svíci vytřepte. 
 

 

 
Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 37 000 obyvateli je po Českých 
Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Pro návštěvníky je důležitá 
hlavně jeho husitská historie. Leží na řece Lužnici ve výšce 437 m nad mořem, zhruba 
80 km jižně od Prahy a 60 km severně od Českých Budějovic. 
Z geologického hlediska leží Tábor v Táborské pahorkatině, která se nachází na rozhraní 
Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny. Mezi českými lingvisty převládá názor, že 
z husitského označení města Tábor (vzniklého podle biblické hory Tábor) vzniklo 
obecné označení pro vojenská ležení, které se skutečné objevuje od 15. století 
a vyskytuje se i v polštině a maďarštině. Z něj pak vzniklo i označení pro stanové tábory 
k hromadné rekreaci i dětí (dětský tábor, pionýrský tábor) a pak i pro rekreační pobyty 
s vyšším luxusem ubytování a naopak pro koncentrační tábory. 
Jiní lingvisté, převážně cizí, zastávají názor, že označení vojenských ležení pochází 
z turkotatarského slova tabur, znamenající vojsko v obranném postavení nebo vozovou 
hradbu, a do češtiny se dostalo přes maďarštinu. Jiní lingvisté, převážně cizí, zastávají 
názor, že označení vojenských ležení pochází z turkotatarského slova tabur, znamenající 
vojsko v obranném postavení nebo vozovou hradbu, a do češtiny se dostalo přes 
maďarštinu. 
 
Historie 

Před založením města 
Na místě dnešního Tábora bylo objeveno osídlení 
z doby halštatské a laténské. Možná zde existovalo v 2. 
Stol. př.n. l. keltské oppidum, ale není to tak jisté. Byla 
zde však nalezena mince  římského císaře Hadriána. Ve 
třináctém století, zde Přemysl Otakar II nechal 
zbudovat hrad Hradiště. Z roku 1368 máme doklad 
zdejších pánů Hněvka a Konráda. Pak mají oblast 
v moci páni z Ústí. V této době už stál kostel svatého 
Filipa a Jakuba pod hradem. 



 
Pomník Jana Žižky z let 1877 až 1884 přehlíží stejnojmenné ústřední náměstí. Tábor 
založili r. 1420 husité a je pojmenován podle Thabora u Nazaretu, v dnešním Izraeli. 
Podle biblické Knihy soudců přikázala prorokyně Debora izraelskému vůdci Barakovi: 
"Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: táhni hned na horu Tábor a vezmi s sebou 
deset tisíc mužů..." (Sd 4,6 (Kral, ČEP)). 
 Barak ji poslechl a z této hory pak drtivě porazil kanánské vojsko. Zakladatelé města 
(např. Petr Hromádka z Jistebnice), pocházející z celých Čech, byli odhodláni vytvořit 
nové společenství, odmítající lidské zákony a řídící se pouze zákonem Božím. Zprvu se 
zde uskutečňovali idály tzv. křesťanského komunismu, tedy dobrovolného společenství   
majetku. 
Noví lidé, kteří přišli, museli odevzdávat veškerý svůj majetek do kádí na náměstí. Tento 
sebraný majetek, byl rozdělen mezi obyvateli obce, jak bylo třeba. Dá se říci, že si byli 
všichni rovni a žili bez přepychu, na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmané. Občané se 
nazývali táborité. Táborská obec měla od počátku vlastní vojsko. Zkušení velitelé, 
hejtmané, cvičili tábority v boji a zacházení se zbraněmi. Brzy poté táborské vojsko 
provádělo úspěšné výpady do okolí, dobylo a vyplenilo kláštery v Milevsku, Louňovicích 
a Zlaté Koruně. 
Uloupený majetek byl jedním z hlavních zdrojů příjmů táborského společenství. Dobyté 
kláštery a kostely táborité vypalovali. Jejich vnitřní zařízení, vzácné knihy, sochy 
i obrazy ničili a pálili, podpořeni ideou obrazoborectví. S nepřáteli zacházeli husité 
stejně nelítostně, jako katolická vojska s nimi. 
V roce 1437 byl Tábor královským městem. Byl mu přidělen znak, nad hradbami se 
dvěma věžemi se vznáší říšský orel s lucemburským orlem na prsou. Lucemburského 
orla později nahradil lev. 
V roce 1452 se město vzdalo sedmnáctitisícovému vojsku, správci Jiřímu z Poděbrad 
a slíbilo mu svoji věrnost. Táborská církev spadala pod arcibiskupa Jana z Rokycan. 
Mikuláš Biskupec z Pelhřimova byl uvězněn. 
V roce 1492 bylo rozhodnuto z důvodu vyřešení se zásobováním vodou na okraji města, 
že bude postavena vodní nádrž Jordán přehrazením Tismenického potoka. Nádrž nese 
název podle řeky Jordán ve svaté zemi. 
Roku 1512 byla  úspěšně dokončen chrám „Proměnění Krista Pána na hoře Tábor“ – 
postavil jej pražský stavitel Staněk. 
V roce 1532 poškodil Tábor velkým požár, došlo i k značnému poškození hradu. Koncem 
třicetileté války, kdy 5 dnů obléhali město Švédové, byl jejich loupežnou výpravou na jih 
Čech, dne 23.8. 1648 Tábor dobyt. 
Císařem Leopoldem I. Byl schválen (3.11.1660) „Aertikule táborských soukeníků“ (což 
mělo význam pro rozvoj řemesel u nás; např. je zde ustanovení o učních). Roku 1750 
bylo   povýšeno město Tábor na krajské a zůstalo jím až do roku 1848.  
 
Konec I. části 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
Fokus nabízí různé využití, co týká sportovní činnosti: 
Bowling – k nejčastějšímu sportu ve Fokusu patří jednoznačně bowling. Srážení kuželek 
 pomocí koule je nejoblíbenější aktivitou mezi klienty. Koná se i soutěž mezi 
 Fokusy. 
Stolní tenis - druhým nejčastějším sportem je stolní tenis. Jeho oblíbenost se drží 
 v pozadí bowlingu. I tento sport má své mače mezi Fokusy. 
Petangue – mezi nově zařazené patří petangue se svým košonkem, ke kterému se 
 strefuje hodem pomocí kovové koule na upravenějším trávníku. 
Plavání – nový sport Fokusu je i plavání, kdy každý první čtvrtek v měsíci se plave na 
 plaveckém stadionu. 
Cyklistika – je podporována přímo „shora“, protože paní ředitelka je nadšenou 
 cyklistkou,  snaží se propagovat tento sport i mezi klienty. 
Výlety – mezi sporty se dá zařadit i to, že Fokus jezdí na výlety. Každý měsíc jsou 
 procházky a výlet. Pěší turistika je sport, který si zaslouží náš zájem. 
Další sporty – víte, který se hrát ve větším počtu mužů a žen různého věku 
 a zdravotního stavu. Máte zájmem se ho sami zúčastnit? Přijďte mezi nás, jste 
 vítáni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
http://www.ordinacestehlikova.cz/jak-zvladat-stres/Jak zvládat stres 
 
Překročení únosné míry stresu lze předpokládat již při několika pozitivních odpovědích 
na následující jednoduché otázky: Špatně se soustředíte? Zvyšujete hlas na jiné lidi? 
Máte potíže při usínání nebo se budíte předčasně? Cítíte často bolesti v krční páteři 
a v pažích? Míváte často bolesti hlavy? Trpíte nechutenstvím nebo se naopak přejídáte? 
Zvyšujete konzumaci alkoholu či cigaret? Cítíte se unaveni již před koncem pracovní 
doby? Míváte pocit, že nevystačíte na funkci, kterou zastáváte? Máte obavy 
z budoucnosti? Nejste schopní dokončit jeden úkol, než se vrhnete do druhého? 
Dlouhodobý chronický stres je vážnou hrozbou pro zdraví, protože zvyšuje riziko 
vysokého krevního tlaku, srdečního infarktu, žaludečních vředů, astmatu, poruch štítné 



žlázy, cukrovky, deprese a celé řady dalších chorobných stavů. Změna je stres a tak se 
úplně vyvarovat stresu nelze. 
Prvním krokem k překonání stresu je přijmout a uvědomit si skutečnost, že jsem 
úzkostný a mám obavy. Na tom není nic neobvyklého či trapného, neboť úzkost k životu 
patří. V obavách je obsaženo, něco užitečného jsou motorem, který nás pohání k činnosti 
a k řešení našich problémů. Když si vlastní úzkost uvědomujeme či ji podrobujeme 
analýze, lépe ovládáme situaci a nepropadneme panice. 
Dalším důležitým krokem je snaha pochopit, co je příčinou stresu. Někdy si tuto příčinu 
ani neuvědomujeme, proto je velmi důležité pečlivě probrat nedávné nebo teprve 
plánované životní události, zvážit a ohodnotit situaci, ve které se člověk nachází. Někdy 
skryté příčiny úzkosti pomůže odhalit odborník, s jehož pomocí dokáže jedinec 
„prolomit" popírání existence osobního problému, který byl zdrojem potíží. Hodnotnou 
a důležitou inspirací jsou naše sny. 
Klíčovým krokem je pokus o řešení nalezeného problému a utvoření zralejšího postoje k 
 ivotu. Zde je pomoc psychologa či psychoterapeuta je skoro nepostradatelná. Je důležité 
nejen pochopit a napravit případné chyby, ale rovněž si uvědomit, že každý má právo 
dělat chyby a být za jejich důsledky odpovědný. 
 Paleta podpůrných prostředků zvládání stresu je velmi bohatá.  
  
Ovládání dýchání.  
Zavřete oči, narovnejte páteř a pomalu a hluboce dýchejte - na čtyři doby výdech a po 
krátké přestávce na čtyři doby hluboký nádech, a to několikrát po sobě.  
 
Relaxace a meditace. 
Při systematickém uvolňování proberte krůček za krůčkem celé tělo. Představujte si, že 
jednotlivé části těla jsou „uvolněné, teplé a těžké". V tomto pomohou relaxační kazety. 
Účinnost relaxace se vysvětluje tím, že uvolnění svalů vyvolává v mozku aktivitu, rušící 
stávající psychický stav napětí. Relaxace pomáhá i při problémech s usínáním. 
 
Jóga. 
Jóga je dobrou metodou pro regulaci úrovně aktivace. Když se nudíte nebo jste bez 
nálady, cvičení vám pomůže dostat se nahoru. Naopak, když jste ve stresu, určité jógové 
polohy těla (ásany) a pránájáma (umění správného dýchání) vám, pomohou uvolnit na-
pětí. 
  
Biologická zpětná vazba. 
Je to velmi účinná moderní metoda pro léčbu úzkostných poruch, ale vyžaduje minimál-
ně 4-6 měsíců pravidelného přípravného cvičeni pod vedením zkušeného odborníka. 
  
Masáže.   
Citlivá a jemná masáž navozuje pocit bezpečí, pomáhá uvolnit napětí svalstva, a tím 
přispívá k odstranění úzkosti. Dokazují to elektroencefalogramy, které zaznamenávají 
činnost mozku osob před a po masáži. 
 
 
 
 
 
 



Píše pan Bohuslav P. 
          Co se vlastně pod tímto pojmem označuje? 
 
Jedná se o druh medicíny, jiný než známe a denně se používá. Je to jakýsi návrat 
k přírodě. V současné době se čím dál víc vzdalujeme od přírody a od jejich zákonů. 
Člověk ale je produktem přírody a jako takový by měl žít dle jejich zásad. Dokladem jsou 
lidé, kteří žijí blíže k přírodě, jedí převážně potraviny, jež příroda dává, a jsou na tom 
mnohém lépe, než člověk žijící ve městě a konzumující potraviny převážně chemicky 
upravované. Současná (tak zvaná moderní) medicína sice původně vycházela 
z přírodních způsobů prevence a léčby, ale postupně je opouštěla „zapomněla na svůj 
původ“. Ve stále více spěchající době začala tyto metody vylepšovat a modernizovat, 
takže s postupem času se odvozená medicína svému původnímu vzoru už ani trochu 
nepodobá. Každý člověk má svou nemoc. Neexistují dvě stejné nemoci – tvrdí všechny 
orientální medicíny. Po posouzení stavu nemocného to je velmi důležité. Je třeba 
vycházet z jeho individuality fyzické i psychické a určit individuální postup. Mnohá stará 
rčení tvrdí, že nemoci v podstatě neexistují, že jsou jen odolné a neodolné organismy. 
Toto si můžeme ověřit na každém kroku. Víme, že někteří lidé neonemocní ani za 
epidemie,jiní zase doslova při objevení  se jedné bakterie apod. Proto prvním zásahem 
alternativní medicíny musí být vždy posílení organismu, protože mimo jiné i léčba 
představuje další mimořádný nápor na již oslabený organismus.                                                                                      
Rovnováha je základním zákonem přírody. Řídí se jím veškerý život v přírodě. A do 
ní patříme i my. V přírodě pak třeba přirozené obnovování rovnováhy vidíme mezi 
škůdci a jejich nepřáteli. Nemoci je třeba léčit ve stadiu, kdy se ještě navenek 
neprojevují. Existuje řada příznaků, dalo by se říci varování, ale my je většinou 
neznáme a navíc je mnohdy nebereme vážně. Při jejich respektování bychom mohli 
v podstatě všem nemocem předcházet. Třeba: říhání, nadýmání, bolest kolena atd. 
Alternativní medicína bere v úvahu věk, kondici, odolnost i pohlaví nemocného. Tento 
stav se totiž neustále mění i při nejpečlivějším dodržování zásad správného života. 
Ovlivňuje ho řada okolností, od vrozených dispozic až po vlivy zvenčí a také podmínky, 
v jakých je člověk negativními stavy atakován. 
    Alternativní medicína se snaží nemoc „zatlačit „ a tím i potíže snížit na nejmenší 
možná minimum bez ohledu na vnější projevy, Léky používané v alternativní medicíně 
jsou čistě přírodního původu, tudíž fyziologicky nejvhodnější a prakticky bez 
jakýchkoli negativních vlivů. Některé postupy alternativní medicíny umožňují, aby si 
člověk sám a do značné míry lehce pomohl při běžných potížích a přitom nemusel užívat 
jakékoliv chemické prostředky.                                                                               
Pokračování příště.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Pohádková 
 
Temné šero, temný mrak 
To přiletěl děti drak, 
Copak chce to všichni víme, 
Princeznou ho nakrmíme? 
Král si marně láme hlavu 
Vidí všude jenom zradu, 
Honza si však ví rady, 
Vezme koně, meč za zády. 
Drak sotva dýchá tak se směje 
Honza tuší, že teď zle je, 
Mečem ťal ty hlavy 
To vám bylo slávy. 
A co čeká Honzíka? 
Nová role hrobníka? 
Ne svatba s princeznou, 
Snad své štěstí naleznou. 
 
 
Podzimní 
 
Zelenkavé jezírko jak oko dračí 
Barevné listí v němž poutník kráčí 
Ze lesních stromů šustí a padá 
Mlha si sedá na pole i lada. 
 
Jemňoučký opar jak z bílých perutí 
Chvátat najednou nic tě nenutí 
Ševelí vítr v korunách dálek 
Navlékáš rosu na nit jak korálek 
 
Les tiše voní pryskyřic slzy 
Nic neříkej – je příliš brzy. 
Zlatavé listí i zlatavé vlasy 

 
 
 
 
Bříza 
 
Ztepilá mulatko se loken záplavou 
U cesty stojíš hrdá a přímá 
Deště tě umyjí mraky se rozplynou 
U tvojí mlhy bedla dřímá 
 
Krajanko vzdálená, vítr tě čechrá 
Češe, drba a suší 
K tobě vede cestičky příkrá 
Srdce mé radostí buší. 
 
Bleskům navzdory sama stojíš, 
Slunce nad tebou staletí vstává 
Neříkej že se v polích bojíš 
Vždyť mrazům s chutí nastavíš záda. 
 
 
Vůně chleba a vanilky 
 
Kuchyň to ráj světů 
vždy připomene se mi směsí vůní 
jako třeba čerstvý chléb a vanilka. 
Chléb je kyprý jak pole naší země 
voní po zralém obilí 
hnědou kůrku jak borka stromů 
světlý pak má chutný střed. 
Vanilka zas jak Šeherezád záhadná je 
připomíná dálku orientu 
v tvrdém lusku – poklad celý 
v sladce vonný prach se promění. 

Vodopád vln – záplava krásy. 
 



Opuštěný Duxy 
 
            Jmenuji se Duxy, jsem tmavý žíhaný boxer, je mi sedm let a mým rodištěm je 
chovná stanice Sametový čumáček. Odtud si mě ve věku 
osmi týdnů vzal jeden redaktor Jihočeských listů. Po 
všestranném výcviku jsme se stali členy Jihočeské 
záchranné brigády kynologů. Spolu jsme se dostali do 
kolektivu Jihočeských záchranářů, kde jsme začali cvičit 
všechny druhy záchranných prací – vyhledávání osob 
v sutinách, v lavinách a ve vodě. 
         Všechny předložené úkoly jsem plnil s obrovskou 
chutí. Ti co mě znali, tvrdili, že jsem vrozený talent. 
Zúčastňovali jsme se praktických vyhledávání 
pohřešovaných osob a jezdili jsme spolu na různé 
soutěže. Po mnoha šťastných chvílích však mého pána 
potkalo neštěstí.  
Jednoho dne se vracel pozdě večer domů a náhle mu 
cestu zkřížila parta darebáků. Po úderu do hlavy a po 
pádu ze schodů byl můj páníček odvezen v bezvědomí do 
nemocnice, s podezřením na frakturu lebky. Druhý den jsem se ocitl v domově pro 
pejsky. Tam jsem strávil dva dny. Jakmile se dozvěděl vedoucí JČZBK a kamarád mého 
pána co se stalo, okamžitě si mě vyzvedl. Pejsci sice do nemocnice nesmí, ale my do ní 
chodili tajně páníčka navštěvovat.  Bylo moc smutné vidět, jak můj páníček tam leží a spí 
– byl v kómatu. Po třech měsících se probudil a nemohl chodit. Zůstal upoutaný na vozík. 
Pobyt v nemocnici se protáhl díky rehabilitaci na rok. Čekal jsem, kdy konečně mého 
pána propustí z nemocnice, byl jsem odhodlaný udělat cokoliv, jen aby se cítil doma 
dobře. Tušil jsem, že to již nebude takové jako dřív.  
V bytě, kde jsem měl svůj dočasný domov, jednoho dne zazvonil telefon. Po krátkém 
rozhovoru se bytem rozhostilo podivné ticho. Můj opatrovník chodil chvíli po místnosti, 
pak se ke mně sklonil, zadíval se mi do očí a tím svým člověčím hlasem mi povídá: „Duxy, 
umřel Ti páníček.“ Olízl jsem ho.  V jeho očích jsem viděl, také smutek, vždyť to byl jeho 
kamarád. Poté jsme se vypravili do nemocnice, abych se s ním mohl rozloučit. Když jsem 
ho spatřil, jak tam leží, to bezvládné tělo věděl jsem, že není něco v pořádku. Konečně 
jsem skutečně rozuměl slovům, která zazněla po onom osudném telefonátu. Bylo mi 
náhle moc smutno. Tento svět mi náhle připadal moc veliký, a já jsem na něm připadal 
strašně sám. Nebyl jsem na to připraven. Přitom jsem ani v té nejsmutnější chvíli, jako je 
tahle nebyl sám,  byl zde se mnou jeho kamarád, i  on se musel cítit stejně. V téhle chvíli 
jsem ještě netušil, že již nyní mám nový domov a tento kamarád je mým novým pánem.  
Trvalo mi dlouho, než jsem přijal nového pána za svého. Cítil jsem stejnou bolest 
a smutek nad ztrátou svého páníčka, jako vy lidé cítíte nad odchodem svých nejbližších. 
Čas však ránu v mém psím srdíčku zahojil, opět jsem dostal chuť začlenit se znovu mezi 
nejlepší psy v republice. Stále více jsem byl využíván pro vyhledávání ztracených osob. 
Při pomocných záchranářských výpravách do Turecka, na Tchaj-wan  a  Indii, kde bylo 
velké zemětřesení, jsem kromě mnoha nalezených mrtvých zachránil i dva mladé lidi 
z Turecka.  
Dnes žiji ve společnosti fenky Francie, která pochází z chovné stanice Dračinec.  Spolu si 
hrajeme a dovádíme, ale také se věnujeme výcviku. V případě potřeby jsme oba 
připraveni pomoci kdekoliv na světě. 
 



 

 
 
Co mi dal Fokus? A co mi stále dává? To jsou otázky, které se mi občas honí hlavou. 
O občanském sdružení Fokus jsem se dozvěděla od psycholožky, která mi doporučila, 
abych začala chodit do Fokusu. A co mně vůbec Fokus dal?  Dal mně možnost trávit 
společný čas s lidmi, zúčastnit se různých akcí a učit se novým věcem, měla jsem 
možnost udělat si rekvalifikaci. Jaké jsou další možnosti?  Výlety, společenské hry, 
zapojit se do tvořivek, učit se vařit, ale i se učit na počítači., popovídat si, vyrábět 
v ateliéru Kočka výrobky pomocí „ Tiffany techniky“ Možná ptáte proč chodím do 
Fokusu? 
 Je mně tu dobře, našla jsem si tu přátele, začínám získávat zručnost, navzájem se 
povzbuzujeme, tím si podporujeme sebedůvěru, máme podporu sociálních pracovníků, 
kteří se s námi radují z našich úspěchů. V případě, že máme nějaký problém, můžeme je 
požádat o radu i o pomoc. A jakou činnost jsem si ve Fokusu oblíbila? Ráda chodím do 
ateliéru „ Kočka“, kde se mně líbí práce se sklem, ob čas zajdu i na „ tvořivky“, kde se 
učíme pracovat s pedigem, jehlou a nití, jak zpracovávat papír, někteří jsou šikovní na 
keramiku. Občas se ráda zúčastním bowlingu, ráda chodím na výlety. Fokus, ale také 
pořádá i jiné sportovní aktivity plavání, stolní tenis, pétanque. 
Každý se zde snaží realizovat v činnosti, která ho baví. A proč je důležitý pro mě i ostatní 
Fokus? Především pro zhojení našich bolístek, hlavně duševních. Je zde báječná parta 
lidí, komunita s podobným postižením, která si navzájem pomáhá. Nyní se někteří z nás 
těší na přelom května a června na třídenní výlet, kde si budeme muset sami vařit 
a hospodařit, ale budou zde i jiné aktivity. Veškerá činnost, kterou Fokus vyvíjí je pro mě, 
troufám si říci, i pro ostatní důležitá, a tak si můžeme z měsíčního programu vybrat to, 
co nás zaujalo. Z tohoto důvodu navštěvuji Fokus velmi ráda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kterém roce byla založena Karlova Univerzita? ( 1348) 
Kdy Kolumbus objevil Ameriku? (1492) 
Je mrtvé moře, skutečně mořem? ( jezero) 
Kdy k nám přišli věrozvěsti? ( 863 n. l.) 
V jakém jazyce kázali mše? ( ve staroslověnštině) 
Na pozvání koho přišli? ( knížete Rostislav) 
Co s sebou přinesli? ( hlaholici) 
Kdy vznikla ČR?( 1.1. 1993) 
Která vesnice na jihu Čech je proslavená selským barokem? ( Holašovice) 
Kolik velkých zvonů je na Černé věži? ( 6 zvonů) 
 
 



 
 
Když se řekne astronomie, málokdo si toto slovo spojí s pojmem Země. Většinou spíš 
s hvězdami, galaxiemi, mlhovinami,… Přesto planeta Země rozhodně za to povšimnutí 
a spojení stojí. Už třeba jen proto, že jsme jejími dětmi. Celý vesmír vznikl, jak jsme si 
řekli minule z tečky v době tak dávné, že si ji 
neumíme představit. Naše soustava začala život 
jako pramlhovina s malými částečkami, které 
bloudili prostorem a protože jim bylo smutno, začali 
se sdružovat - teplé v jejich středu vytvořili Slunce 
a hned po něm se začali tvořit planety, asteroidy 
a měsíce. Tedy i Země s Měsícem. A kdy to bylo? To 
je tak 4,5 miliardy let nazpátek a nikdo neví, kolik 
dalších miliard let tu Země ještě bude. I když třeba 
bez lidí, protože při dnešní rychlosti přírůstku počtu lidí, při tom jak s planetou 
zacházejí,…  
Ale vraťme se k Zemi, Země nemá stálou dráhu, tančí si vesmírem kolem Slunce – jednak 
se přiklání a odklání svými polokoulemi, a jednak se její dráha mění od kruhu až po 
elipsu. 
Co by byla Země bez svého druha Měsíce? Měsíc ovlivňuje spoustu dějů na Zemi od 
přílivu a odlivu až po ženský cyklus. Měsíc má své cykly hodně blízko kalendářnímu 
měsíci. Za rok Měsíc projde všemi cykly: dorůstání, úplněk, couvání a nov celkem 13x. 
A měsíců kalendářních je 12. Měsíc je sice mrtvý kus kamene, ale vždy jsme s ním měli 
spojeno spoustu legend a pohádek. Byl to náš první a zatím jediný prubířský kámen na 
cestě do vesmíru. Další cíl je planeta Mars, ta však už je vzdálenější tak se mj. čeká na 
nejkratší vzdálenost od Země a do té doby mají lidé čas se lépe připravit na další cestu. 
To však není vše o naší planetě. Z naší planety můžete spatřit jedinečný úkaz zvaný 
úplné zatmění Měsíce a Slunce. Jak vlastně něco takového je vůbec možné? Je to proto, že 
velikost Měsíce je přesně tak malá a tak blízko a Slunce tak velké a tak daleko, že obě 
tělesa, jsou ze Země zdánlivě stejně velká. Dojde tedy k tomu, že pokud je Měsíc mezi 
Sluncem a Zemí, dojde k zatmění Slunce, a když je Země mezi Sluncem a Měsícem dojde 
k zatmění Měsíce. 
Myslíte, že už jste se dozvěděli o vesmíru všechno? Zdaleka ne, mám v plánu vám 
představit černé díry, hvězdy všech velikostí,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
http://www.pocasi-mirek.stranky1.cz/pocasi24/ 
Tornádo - jak vzniká? 

Jak vzniká tornádo? Jakmile se studený a prudký 
výškový vítr překříží s teplým přízemním větrem, 
jejich střetnutí vyvolá horizontální rotaci vzduchu. 
V případě, že k tomuto střetnutí větrů dojde 
v bouřkovém mraku, proudění vystupujicí z teplého 
bouřkového mraku zdvihne rotujicí vzduchový válec 
a vztyčí ho do vertikální polohy. 
 
Síla tornáda - Fujitova stupnice: 
Tornádo F0 : rychlost větru nepřesahujicí 119 km/h 
(33 m/s) 
Tornádo F1 : rychlost větru 120 až 180 km/h (33-50 
m/s) 
Tornádo F2 : rychlost větru 180 až 250 km/h (50-69 
m/s) 
Tornádo F3 : rychlost větru 250 až 330 km/h (69-92 

m/s) 
Tornádo F4 : rychlost větru 330 až 420 km/h (92-117 m/s) 
Tornádo F5 : rychlost větru přesahujicí 420 km/h (víc jak 117 m/s) 
 
Tornáda se vyskytla i v České Republice. Jedno z nejsilnějších se vytvořilo 9. června 2004 
v obci Litovel. Podle způsobených škod se jednalo zřejmě o tornádo síly F3. V obci 
tornádo zničilo několik domů (strhávalo střechy, stropy i stromy). 
 

 
 

 
 
Gotika – 1.díl 
Název gotika dala slohu - zvanému ve Francii, zemi 
jeho zrodu, styl ogival - osvícenská umělecká kritika, 
zejména italská, vycházejíc ze staršího hanlivého 
významu, znamenajícího totéž co barbarský 
a spojujícího toto umění mylně s barbarskými Góty.  
Gotika jediná tvoří zcela osobité vlastní tvarosloví 
a skladebnost na rozdíl od románského slohu, 
renesance, baroka a klasicismu s empírem, 
vyvozujících své tvary i ornamentiku z architektury 
antické, především římské a zčásti řecké. Pro svoji 
odlišnost proto také nenašla pochopení u přívrženců 



klasických slohů, přesto však architekti k jejím prvkům sahali v následujících staletích 
ještě několikrát.  
Nepočítáme-li její přežívání hluboko do renesance, volně z ní čerpají umělci na počátku 
18. století, a to nejen při přestavbách velkých klášterních bazilik, ale i při samostatné 
tvorbě (tzv. barokní gotika). Znovu poskytuje gotika inspiraci v časném romantismu již 
před rokem 1800 a potom při velkých přestavbách zámků na romantické "hrady" kolem 
poloviny 19. století, které předcházely vzniku novogotiky čili pseudogotiky v období 
hostorických slohů druhé poloviny 19. století.  
Gotika vzniká kolem roku 1150 ve Francii v kraji, v němž leží Paříž a postupně se šíří do 
celé Evropy. Do českých zemí přichází ve druhé čtvrtině 13. století a zůstává tu přibližně 
po tři staletí. Ve své rané - časné fázi zůstává přes řadu vynikajících staveb slohem 
importovaným, ale již od počátku 14. století se domácí prostředí chápe samostatné 
tvorby a vrcholná česká gotika se staví do čela evropského vývoje. Obdobné postavení 
získává po letech stagnace znovu na sklonku svého trvání jako pozdní neboli 
vladislavská gotika.  
Za znaky gotiky (i když to neplatí vždy a zcela jednoznačně a zejména v české vrcholné 
gotice bychom našli řadu výjimek) se počítají lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný 
systém, vertikalita a štíhlost tvarů směřujících vzhůru. Lomený oblouk umožňuje užít 
stejně vysoké klenby nad prostorem o různé šíři, což je u půlkruhového románského 
oblouku vyloučeno. Tlaky kleneb, nyní slabších, protože je nesou žebra, směřují více 
šikmo dolů než do stran a dají se opěrným systémem podchytit natolik, že stěny mohou 
být méně silné a jsou stále více odhmotňovány zvětšujícími se okenními otvory, 
dělenými pruty a ve vrcholu geometrickými obrazci kružeb. Kromě žebrových kleneb se 
po celou gotiku těší oblibě valené klenby, půlválcově vybíhající často přímo od země 
a vytvářející tzv. tunely. Ve sklepech na nich zůstávají v nezahlazené maltě výrazné 
otisky širokých prken "šalování", bednění, na něž se klenulo, a právě podle těchto stop se 
značnou pravděpodobností rozeznáváme gotický sklep.  
Gotickou architekturu doplňovaly plastické detaily s figurální, zvířecí i rostlinnou 
tématikou a malby, a to nikoli pouze obrazy. Stěny, uvnitř i zevně, trámové stropy i žebra 
a ostění se pestře malují, takže gotické stavby bývaly pro nás dnes již takřka 
nepředstavitelně barevné. 

Staví se buď z kamene - kvádry se 
neomítají, kdyžto lomové zdivo vždy 
- nebo z vysokých cihel, buchet 
(o výšce 8, 9, ale i 11 cm), které 
zůstávají zvenčí neomítané a jsou 
někdy jakoby šedě nebo zelenavě 
glazované. Cihly vytvářejí různé 
vazby a jejich spárování mívá 
oblunkový nebo rakvičkový tvar. 
Uprostřed ploch kvádrů se často 
setkáváme s důlky pravidelně 
vyhloubenými, za něž se kámen 
v době stavby zachycoval 
a zvednutím dopravoval na místo 

osazení. Gotické omítky se vyznačují nerovným, nepravidelně zvlněným povrchem.  
Od středověku se užívá také hrázděného zdiva, tj. dřevěné trámkové konstrukce, jejíž 
otvory - s výjimkou - oken se vyplňují svislými tyčkami, někdy propletenými proutím 



nebo slámou, které se pak omaže lepenicí a obílí, nebo se vyzdívají, přičemž líc dřevěné 
konstrukce, barevně se odlišující, zůstává viditelný.  
Dřevo, jakožto teplejší materiál, posloužilo i ve formě srubů, vkládaných dovnitř do jinak 
zděné architektury, jak hradní, tak i městské.  
Gotickou architekturu doplňovaly plastické detaily s figurální, zvířecí i rostlinnou 
tématikou a malby, a to nikoli pouze obrazy. Stěny, uvnitř i zevně, trámové stropy i žebra 
a ostění se pestře malují, takže gotické stavby bývaly pro nás dnes již takřka 
nepředstavitelně barevné. Jinou úpravu povrchu stěn v interiérech - kromě obkládání 
dřevem - představuje metrické členění v charakteristické kosočtverečné síti, ryté za 
vlhka do povrchu lepenice.  
Gotika 
Raná 
Vrcholná 
Pozdní 
Česká 
 
http://www.satalka.cz/slohy/Gotika.html 

 
Knihy – druh vymírající???  
Jistě jste už slyšeli o návrhu vlády, uvrhnout na vše kolem nás 17,5 procentní daň. 
V současných dnech se sice vláda zmítá v různých sporech, ale obávám, že tato hrozba 
stále nad námi visí jak Damoklův meč.  
Nejen všechny potraviny, dětské potřeby, ale 
i knihy výrazně podraží. Rozhodně se tím ochudí 
trh s českou knihou o nové autory, u kterých bude 
obava, že jejich práce zapadne. Na druhé straně 
knihám již léta konkuruje televize, v současné 
době ještě navíc internet a nedávné době jim 
nepřidávají ani ty zákony, které se na nás chystají. 
Také slyšeli tu novinku? V Praze byla otevřena 1. 
třída ZŠ, kde se používají počítače pro všechny 
žáky místo knih a sešitů. O studium na této třídě 
byl takový zájem, že museli nakonec otevřít rovnou třídy dvě.  
Kde to skončí? Za pár lidi třeba ani nebudou vědět, jak se listuje v klasické knize. Nebo 
budeme o knihách číst v pohádkách na internetu? Nebo si knihu budou moci zase koupit 
jen ti opravdu movití? Mít doma knihovnu bude považováno za přepych?  
Možná jsem divná, že to takhle prožívám, ale knihy byly a zatím jsou součástí mého 
života. V klidu si sednu nad knihou a začtu se do řádek a jen šustění papíru a vůně knihy 
doprovázejí mé počínání. V klidu se mi před očima klikatí černá písmena na bílém papíře 
a místo nich se vžívám do příběhu, který mě unáší do mé fantazie, v kterém si 
představuji všechny hrdiny podle svého. 
A když jsme u té knihy, co čeština? Že se v mobilu zapomínají čárky háčky, bez 
interpunkce, jsme si zvykli. Ale na chatu? Už jste také slyšeli, že vás „bolí hetka“ zřejmě 
od angl. head – hlava. O překlepech, ať vlastních nebo cizích nemluvě. Co z té nám 
jednou zbude? Vzpomínka v těch starých knihách?  



Připadám vám čím dál divnější? Proč pláču, že řeč se vyvíjí? Jistě je to hezké, že řeč se 
vyvíjí, ale zatím z toho vývoje vypadávají samé zpotvořeniny zvláště z anglického jazyka. 
Abyste si nemysleli, angličtinu mám, jako jazyk ráda líbí. Ale také miluji češtinu i přes její 
složitou gramatiku a věčný boj, kde napsat čárku.  
Ale abychom neutekli od knih, které tu řeším. Knihy totiž opravuje korektor, který má 
dost času na to zkontrolovat, zda je text dostatečně správně napsaný. Což se vám na 
internetu málokdy stane. Spíš potkáte články se spoustou chyb nejen, co se týká 
gramatiky, ale i obsahu. A co se týká mě alespoň na tu gramatiku, jsem si dala pozor. 
Přátelé, snažme se, aby knihy dál zůstali v říši lidí reálnými přáteli nás všech a snažme se 
o to, aby někdo ať už záměrně nebo nezáměrně je likvidoval, bylo by jich přece škoda. 
Jitka S. 
 

vyprávění Jitky a Zdeňka S. 
 

1.díl 
 

Budeme Vám vyprávět o tom, jak jsme se vlastně dostali k bytu a co z něj udělalo náš domov. 
Začněme určitě tím, že jsme už nějakou dobu žili v podnájmu, což už nám přestávalo 
vyhovovat, protože majitelka nestála o to, aby se cokoliv zlepšilo a to i v případě, že by to šlo 
na naše náklady. 
Tak jsme jí jednoho dne dali sbohem a začalo hledání bytu na prodej a to ruku s ruce 
s vyřizováním věcí spojených s úvěrem. První nám slíbila jistá banka, že úvěr u nich nebude 
problém a tak jsme bezstarostně hledali byt dané ceny a ve vytoužené lokalitě Vltava. 
Byt se nám zdál sice menší, ale byl celkem obstojně zařízený. Jenže když už jsme kývli na byt, 
ukázalo se, že úvěr schválen nakonec nebude, jediné štěstí bylo, že jsme měli u jisté stavební 
společnosti účet s relativním dostatkem našetřených peněz a tak začal závod s časem, aby si 
to majitelka bytu nerozmyslela nebo abychom my nepřišli o zálohu.  Naštěstí paní byla 
trpělivá a my dostatečně rychlí a tak náš úvěr putoval k schválení znovu. Budete se divit, ale 
byl schválen. 
Když každý měsíc splatíme zhruba 5.000,- korun bude za 20 let náš už na dobro. 
Jenže to nebyl konec našemu putování mezi domácnosti. Sotva jsme si prohlédli vybavení 
bytu, zjistili jsme, že je v něm červotoč. Všechno napadené vybavení šlo pryč. Dostali jsme od 
bývalé majitelky 4.000,- za vyklizení bytu, zaplatili jsme tím odvoz na skládku. Jenže co 
s poloprázdným bytem?  
Mezitím jsme stihli i svatbu, na kterou nám movitější příbuzní přispěli desítkami tisíc. Za 
jejich příspěvek jsme nově vybavili půlku bytu. Vybírali jsme po levných nábytcích a po 
seconhandech s nábytkem.  
No druhá půlka bytu? No na tu jsme použili naspořené peníze, nějaké ty peníze byly za trvalé 
následky z nehody a tak. Je jasné že po nastěhování jsme byli vyčerpaní, co se týče 
prostředků. 
Což vybavení bytu, ale my jsme začali úplně z gruntu - nelíbilo se nám, že náš byt byl olepený 
celý tapetami, celé dny jsme za pomoci kamarádů strhávali pomocí mokrý houbiček 
navlhčené tapety. Další kamarád jej celý vyštukoval. Vymaloval jej malíř na barevno – kuchyň 
žlutě, ložnici na meruňkovo a chodbu žlutozelenou.  



Vyhodili jsme hnusné koberce a plesnivějící ledničku, z které tekly mraky vody a objevili další 
problém – lino lehce se vlnící plné skvrn. Nedalo se nic dělat a položilo se nové. Při té 
příležitosti jsme hnuli s linkou, a co myslíte? Další věc – linka už byla stará a vysloužilá - 
nechtěla už zpátky. Nezbylo než zapátrat po nové a co spotřebiče? Tedy sporák, lednice 
a pračka. Sporák byl první na řadě a k němu dodělat třífázové vedení, které v bytě chybělo. 
Dojít na Eon a zajistit si povolení, že můžete mít třífázový jistič. Také rozvody vody nebyly 
v bůhvíjakém dobrém stavu. 
No a tak pokládka elektriky šla ruku v ruce s rozvodem vodovodních trubek.  
Napojit pračku v lince na nový rozvod už nebyl takový problém. 
Ledničku jsme umístili do volného prostoru. A konečně ten kýžený den stěhování, 
přestěhovala se postel, matrace a všechny věci co jsme po obou domácnostech, kde jsme 
celý rok přebývali společně. Říkáte si, že jsme nějak nezmínili koupelnu a záchod. Máte 
pravdu, ty čekají na to, až našetříme na stavebněspořícím účtu tolik, že si jejich přestavbu 
budeme moct dovolit rovnou s celým jádrem.  

Velké díky patří všem, kteří nám pomohli, že teď bydlíme! 
 
Předtím                                                                                                 Nyní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předtím                                                                                                 Nyní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
A o čem se dočtete příště? 
 
 
Budou pokračovat rubriky zlaté české ručičky a historie Č. Budějovic 
Bude pokračovat rubrika, co byste chtěli vědět o… 
Dozvíte se ještě něco z astronomie 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


