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Novinky: 

 
- chystá se autorské čtení Fokusu v Českokrumlovské knihovně 

- navázala se spolupráce se zahraničními organizacemi podobného typu v Rakousku (v 

současné době se pracuje na překladech článku) 

- proběhli TDZ (Týdny obyčejného šílenství na téma, komu šplouchá na maják) 

- chystají se webové stránky Fokusovin 

- proběhla vernisáţ obrazů malířky Evy Karmazínové (fotky viz fotogalerie) 

 

Akce: 
 

Letecký den: 

Jednoho krásného dne tj. 9. 7. 2011 jsme vyrazili na letiště Hosín, kde na nás čekal uţ můj 

manţel, který tam, jako svůj koníček, lítá jako pilot. Z Českého Krumlova jsme já, Renata V. 

a Jirka H. vyrazili s manţelem, který nás vyloţil v Českých Budějovicích a my (burani z 

venkova) jsme měli ještě dost času pořádně projít obchody.  

Protoţe jsem v dubnu tohoto roku absolvovala 14denní praxi ve Fokusu v Č. Budějovicích (v 

rámci rekvalifikačního kurzu "Pracovník v sociálních sluţbách"), některé účastníky zájezdu 



uţ jsem znala. U Merkury jsme se potkali s p. Benešem, u IGY nastoupil Zdeněk L. s Karlem 

Č. a uţ jsme se v pěti řítili autobusem k Hosínu. 

Nikdo z nás nevěděl, kudy vede cesta k letišti, 

ale nakonec nás náš neomylný orientační smysl 

nezklamal a my jsme za chvilku pochodu 

seděli na lavičkách před místní restaurací a lili 

do sebe litry vody. Bylo neskutečné parno, ale 

bezvětří, takţe ideální podmínky. Za chvilku 

dorazil autem Pepa F. A Vítek z Č. Krumlova. 

Byli jsme tedy v plném počtu a akce mohla 

začít. Chlapi jsou chlapi a tak přes počáteční 

zasvěcené řeči, najednou někteří z nich začali blednout a dostávat strach.  

Můj manţel je naštěstí velký kliďas, vše chlapům vysvětlil, pomohl jim do letadla "Zlín 43", 

připoutal je a domluvili se na trase. Jeden let trval 15-20 min. Z finančních důvodů nemohl 

být tento sponzorský let delší. Po přistání první posádky jsem měla trochu obavy, zda nebude 

pánům špatně (přece jenom občas vítr zafoukal), ale vystoupili naprosto v pohodě a s 

úsměvem na tváři. To stejné se 

opakovalo u druhého letu s druhou 

posádkou. Po ukončení letů následovala 

"tisková konference", kde pánům 

manţel vysvětlil jejich dotazy - v jaké 

výšce letěli, jakou rychlostí, kolik to 

letadlo "ţere" atd.  

Jsem přesvědčená o tom, ţe jsme spolu 

strávili krásný sobotní den a všichni 

snad byli spokojeni. 

Jen tak pro vysvětlenou: Mě by do toho 

letadla nikdo nedostal ani heverem )))). 

Ještě jeden a pro mě velice příjemný postřeh: většina lidí v naší společnosti má ještě o 

duševně postiţených lidech předsudky. Bohuţel na tom byl stejně i můj manţel. Aţ do 

uvedené soboty, kdy poznal, ţe jsou to naprosto normální lidé a sám z nich byl nadšen. 

Změnil názor a já jsem tomu neskutečně ráda. 

Renata V., FOKUS Český Krumlov. 

 

Vodácká výprava: 

Ve dnech 29. a 30. června 2011 pro nás naše milá "Zuzič" Vondráčková zorganizovala 

dvoudenní výlet na raftech. Náš tým Fokus Český Krumlov jsme opět zastupovali my dva: 

Jirka a Renata. Ostatní účastníci zájezdu byli z Č. Budějovic, takţe jsme se sešli ráno před 

vlakovým nádraţím v Č. Budějovicích, všichni v plné polní (díky Alici a jejímu Pepovi, kteří 

nám bagáţ odvezli autem), jsme se nemuseli s tímto nákladem, apropo plným zbytečností, 

tahat cestou vlakem 

Nastoupili jsme do vlakové soupravy směr Roţmberk-U Tří veverek, kde na nás měla čekat 

firma, která nám měla přivést rafty, vesty, pádla a konve. Zřejmě slušný oddíl, protoţe jsme 

se svých dočasných dvoudenních dopravních prostředků dočkali snad aţ po třetím telefonátu 

Zuzky k nim do firmy. U Tří veverek bylo ale slušné občerstvení, takţe zmařená hodina 

čekání uběhla nakonec celkem v klidu a pohodě. 

A nastal čas nalodění. Jeden raft obsadil Krumlovští. Renata, Jirka, stále naše krumlovská, 

nezapomenutelná Klára, z ČB pan Karel a jako největšího znalce ve sjíţdění všech světových 

řek, jsme si prosadili pana Václava, který asi po 10 minutách litoval svého rozhodnutí, ţe 

pojede s námi, protoţe zjistil, ţe doslova celá jeho posádka sedí na raftu poprvé. Trochu jsem 



se zpočátku bála, ţe nás umlátí pádlem, kdyţ jsme stále najíţděli na kameny, ale po 

podrobném a polopatickém vysvětlení co máme kdo kde dělat, byl s námi nakonec spokojen. 

Akorát do zpěvu se moc nezapojoval, uvědomoval si odpovědnost za nás všechny. 

Druhý z raftů obsadila naše velitelka Zuzka, její kamarádka 

Irena, jejich děti (milenci) Natálka a Matthias, pan Pavel a 

jako kormidelník se osvědčil pan Pepa F. 

Třetí, menší, raft tvořila posádka: paní Alice s přítelem 

Pepou a paní Daniela. 

První den jsme za krásného, slunečného počasí dojeli a 

kempu "Na Pískárně“, kde jsme si postavili stany, ubytovali 

se a ve zdejší restauraci (kde opravdu neměli lidové ceny) 

jsme se dosytosti najedli. Večer nemohl chybět oheň a 

opékání buřtů nebo pečení hermelínů v alobalu (opět 

zajistila p. Alice s rodinou). Byli jsme překvapeni, ţe k pití 

v restauraci čepovali pravou malinovku, ale opravdu tu jak 

za mlada, jak za mlada..... Večerní debata byla opravdu 

"výţivná“. Probírali jsme všechna moţná i nemoţná témata. 

Nakonec jsme zjistili, ţe jsme na tom všichni nějak tak 

stejně a to některé z nás opravdu potěšilo a některé i, v 

určitých oblastech i poučilo ). Jak se blíţila noc, přišla i únava a postupně jsme se začali 

vytrácet do svých dočasných domovů. Myslím, ţe všichni spali jako batolata, soudě podle 

toho, ţe ráno nás museli budit opravdu ti největší mazáci. Hygiena, balení a uţ se jelo dál. 

Počasí se začalo kabonit, ale na všech raftech byla bezvadná nálada - vtipy, zpěv, dokonce i 

při jedné národní písni Klára v pozoru a s pravicí na srdci!!! Cestou jsme potkali bezvadné 

lidi, hlavně Moraváky, kteří zrovna slavili Vánoce, byli bezvadní a my se najedli vánočního 

cukroví. Za tohoto, ještě celkem přijatelného počasí, jsme dorazili do Českého Krumlova k 

restauraci Mates, kde jsme opět doplnili své prázdné ţaludky a vysušené močové měchýře. 

Já a Jirka, protoţe jsme byli uţ doma a počasí se začalo nebezpečně kazit, jsme zůstali v 

Krumlově, ještě jsme ostatní vyfotili na nejorvávanější šlajsně pod "Plášťákem" a odplouţili 

jsme se domů do postele - kaţdý do své! Ostatní pokračovali do kempu ve Zlaté Koruně a 

cestou je chytla průtrţ mračen. Chudáci tam dojeli totálně promočení. Myslím ale, ţe jim ani 

tato zkušenost nezkazila neskutečné dva krásné dny na vodě řeky Vltavy a všichni se těšíme 

na další rok na rafty. Nutno ještě podotknout, ţe celá naše flotila sjela všechny šlajsny, nikdo 

se neudělal a hlavně jsme se zase všichni stmelili, zasmáli, poznali se a to je asi to 

nejdůleţitější. 

Zuzi, děkuji Ti za všechny. 

Renata V., Fokus Český Krumlov 

 

Stolní tenis 26.7. 

Úder míjí úder. To zase Fokusáci vyrazili na stolní tenis. Poprvé to bylo zadarmo a tak jsme si 

to uţili. Agáta a nás šest nadšenců bílých míčků. Míra všechny zdolával svými rychlými 

hrami, Karel nás drtil míčky těsně za síť, Martin S. se nenechal vykolejit ze svého 

pohodového rytmu, Martin M. se dopoval nikotinem a já s Petrou jsme se nenechali při hře 

jako ţenská menšina zahanbit. Hodinka se zas přehoupla, aniţ jsme na to přišli. Naštěstí na 

stolní tenis čeká za pár dní. 

 

16. 8. – Naše utkání při bowlingu – Zdeněk L. 

Včera 16. 8. jsme se jako pravidelně v úterý setkali na bowlingu. Hrálo nás celkem 6 hráčů. 

Zdeněk L., Pavlína, Štěpánka, Slávka, Karel a Agáta. Mě to moc nešlo, protoţe uţ jsem 

dlouho nehrál. Ale společně trénujeme, abychom na příštím turnaji mezi Fokusy, z Písku, 



Strakonic a Tábora jsme byli my Budějovičáci co nejlepší. Pokaţdé je to fajn setkání a dobrý 

relax. 

 

17.8. – Dílna Nikolína – Quilling – Jitka S. 

Znáte quiling? To jsou smotané prouţky barevného papíru. Jak jednoduše to zní a jak úţasné 

věci se dají z toho vyrobit. Ţe jste to nikdy nedělali? Tak honeeem, příště to zkusíte s námi a 

můţete se vyřádit. Já sama jsem byla poprvé dnes a zjistila na to, jak jsem obvykle šikovná 

tak tentokrát mi to trvalo déle, neţ jsem se zapracovala. Není to nic sloţitého, ale chce to 

trpělivost a šikovnost na drobnou motoriku. Nemusíte mít jen různě veliká kolečka vedle sebe, 

tvary se mění od slzičky, přes čtvereček, různé mezitvary po rybičku. Uţ Vás to nadchlo, jako 

mě tak co vám brání přijít! 

 

24.8. – Tourlipno – napsal Pavel M. 

Bylo ráno, úterý 24.8. Sešli jsme na vlakovém 

nádraţí v Českých Budějovicích, abychom společně 

nasedli do vlaku směr Černá v Pošumaví, kde jsme 

měli v plánu pokořit kus cyklostezky kolem Lipna. 

V Českém Krumlově se k nám přidalo dalších pár 

výletníků. V Černé v Pošumaví jsme se rozdělili do 

dvou skupin - na pěší výletníky a cyklisty. Ti, kteří 

šli pěšky, se kochali krásami Lipenské přehrady a 

uţívali slunečného počasí plnými doušky a cyklisté, 

ke kterým jsem patřil i já, vyrazili směr Horní Planá. 

Naše cesta byla dlouhá cca 15 km a zčásti také vedla 

kolem přehrady. V Plané jsme měli malou přestávku u tamní kašny a pak následovala cesta 

zpět. S našimi pěšími kolegy jsme se znovu sešli u hotelu Racek, kde jsme se společně 

občerstvili. A protoţe do odjezdu vlaku ještě zbývalo dostatek času, vydali jsme se ještě 

jednou k vodě. Někteří z nás se osvěţili koupelí v přehradě, jinak jsme trávili čas příjemným 

povídáním. Pak jsme se vydali do Černé v Pošumaví, odkud jsme se vlakem vraceli zpět do 

Českých Budějovic. Tento výlet byl velice příjemný a většina z nás se shodla na tom, ţe by 

bylo fajn to někdy zopakovat. 

 

 Středa 7.9. - Setkání s literaturou – vede pan Hynek Klimek  

Dnešního dne nás čekalo kaţdoměsíční literární posezení a panem Hynkem Klimkem. Byli 

jsme tam 2 a podívat se přišla Pavla Ohnisková z Krumlovského Fokusu. Tam začínají také 

s literárnem. Budou psát kroniku, z které Vás, čtenáře, budou seznamovat s činností z jejich 

klubu. Začalo se se čtením. Střídala Jitka a Zdeněk Stojanovi. Tak vznikl nápad veřejného 

autorského čtení básně v Krumlovské knihovně. Přidat by se měli i další zájemci. 

Doprovázeno to bude hudbou rovněţ z Fokusáckých řad. 

 

Týdny duševního zdraví (Týdny obyčejného šílenství) 

 

Pondělí:  

9.00 – balení ve Fokusu a vyjíţdějí dvě auta – jedno s věcmi a dvěma pracovníky,  

           druhé s ostatními 

9.55 – 4 klienti a 6 ostatních pracovníků čeká na auto s věcmi, aby se mohlo začít 

10.00 – p. Daniela volá, kde auto stále bloudí. Prý tu za 10 minut je. 

10.05 – všichni se netrpělivě přešlapují s dalšími klienty, kteří mezi tím dorazili 

10.10 – uvítací komise tvoří „mexickou vlnu“ slíbené auto uţ je tady! 

 10.15 – Velký stěhovací Zmatek!  



Kolem poledne se zdá, ţe se z největšího zmatku se vše usadilo do klidu. Fokus České 

Budějovice se tím jiţ po páté připojil k celostátní akci Týdny pro duševní zdraví, jejímţ 

smyslem je upozorňovat veřejnost na význam péče o duševní zdraví, informovat o 

problematice duševních onemocnění a představovat aktivity organizací, které se lidem 

s duševním onemocněním věnují. Zároveň by měly tyto akce přispívat k větší toleranci a ke 

zlepšení postojů veřejnosti k lidem, 

kteří mají zkušenost s duševním 

onemocněním. 

Letošní Týden obyčejného 

šílenství, se nesl v duchu motta 

„neptej se komu, šplouchá na maják, 

šplouchá i Tobě“ a konal se od 19. 

do 23. září, jiţ tradičně v domě U 

Beránka v Krajinské ulici. Na 

návštěvníky čekal od pondělí do 

pátku pestrý doprovodný program 

jako například Bláznivý trh 

s výrobky Sociálně terapeutické 

dílny a tvořivé dílny určené 

zájemcům z řad veřejnosti. 

Nezapomněli jsme ani na uspokojení hladových návštěvníků (a to jak hladových doslovně – 

pekli se palačinky na slano i na sladko, tak hladových po informacích). Kaţdý den se, v rámci 

ozvěn festivalu Psychofilm, promítaly dokumentární filmy Záhada schizofrenie a Záhada 

psychózy. 

Hlavní programové aktivity Týdne obyčejného šílenství zahájilo divadlo Kvel, které i 

přes nepřízeň počasí nalákalo návštěvníky.  V 17 hodin byli vyhlášeni vítězové „Brouk 

v hlavě“ a zároveň byla vernisáţí zahájena výstava vybraných literárních, fotografických a 

výtvarných prací. V průběhu týdne se na dvorku domu U Beránka vystřídala divadla – 

AnoAmat, J. K. Tyl, ŢAS. Večery byly věnovány i filmům v rámci Ozvěn festivalu 

Psychofilm – Příběh nemocné duše a Georgi a motýli 

Ve středu v Klubu Street Beat, Na sadech koncertovala kapela Zelená sahara, která 

rozehřála většinu návštěvníků. Čtvrteční přednáška MUDr. Lenky Fiedlerové na téma 

Deprese a večerní film Andělé všehomíra zcela naplnily prostor kavárny. Páteční ukázka 

břišních tanců v podání paní Ivany Klimkové byla příjemným završením letošního Týdne 

obyčejného šílenství. Velké stěhovaní! Sláva uţ jen ve Fokusu vybalit a v klidu spočítat kolik 

příspěvků se letos sešlo, kolik se vydělalo na výrobcích a kolik palačinek bylo třeba otočit. 

 

I přes nepřízeň počasí a občasné zmatky se líbilo a letošní Týden obyčejného šílenství 

navštívilo cca 300 lidí.  

 

 Zapsali Zdeňka K. a Jitka S. 

 

A jako astronomie (4.díl) 
 

Uţ jsme si vyprávěli o naší sluneční soustavě, o Zemi, o částečně o některých jevech ve 

vesmíru. Jsou ve vesmíru další pozoruhodné věci, s kterými vás seznámím. Začněme 

hvězdami – jsou malé a velké. Ţivotní osud kaţdé hvězdy je přísně spjat s její hmotností a 

není moţné, aby se z málo hmotné hvězdy stala černá díra, či naopak z velice hmotné hvězdy 

stal bílý trpaslík  



        Neţ vznikne hvězda je na jejím místě 

mezihvězdný oblak (prach a plyn), který se 

vlastní gravitací začne smršťovat do 

kulovitého, hustého a malého (ve srovnání s 

budoucí hvězdou) objektu - globule. Z globule 

se stává hustější objekt - prahvězda. Tlak 

vzniklý v jádru prahvězdy je tak velký, ţe 

začne proces přeměny vodíku na hélium a to se 

projeví vznikem energie, jehoţ součást 

pozorujeme jako světlo, tedy zářivost hvězdy. 

Prvotní reakce, které propuknou ve vznikající 

hvězdě, jsou tedy zaloţeny na přeměně vodíku, 

jenţ slouţí jako palivo pro hvězdu, na nový 

prvek a to hélium.  

Při této reakce vznikají i další formy produktů. Jsou to hlavně energie a neutrina. Tyto 

produkty provázejí hvězdu po většinu jejího ţivota a budou se podílet i na jejím zániku. Je 

důleţité si uvědomit, ţe ve hvězdě na sebe působí několik protisil, jenţ se snaţí na jedné 

straně hvězdu rozervat a na druhé ji vměstnat do jediného bodu. Jestliţe některá tato síla 

ochabne, dostane větší prostor ta druhá a dojde například ke smršťování, které můţe být 

trvalé, či pouze dočasné. A to právě v konečné fázi hvězd dává několik moţností, jak můţe 

hvězda skončit svojí pouť po vesmíru.  

Hvězda postupem času stárne, přeměňuje ze své zásoby více a více vodíku a my můţeme 

pozorovat stále jasnější hvězdu, její obal se rozpíná. Ale po čase hvězdě dojdou zásoby 

vodíku a tak ji nezbývá, neţ najít zdroj energie v héliu. Nyní jiţ při termojaderné reakci 

vznikají jádra těţších prvků (od uhlíku po ţelezo). Její jádro se narůstající gravitací smršťuje, 

aţ se zhroutí. Nyní závisí na hmotnosti takto zhroucené hvězdy. Pokud by se jednalo o naše 

Slunce, vznikne bílý trpaslík. Ovšem pokud byla hvězda hmotnější, vzniká neutronová hvězda 

(pulsar) nebo dokonce černá díra. V případě bílého trpaslíka je vše kromě nyní jiţ drobného 

jádra odděleno do okolí hvězdy jako planetární mlhovina. V případě hmotnější hvězdy je 

vnější vrstva odmrštěna ohromným výbuchem (supernova)… 

A co příště? Příště nás čeká kromě jiného velká tma - zvaná černá díra. 

 

 

Aktivity ve Fokusu – Společenské hry 
„Šach, mat“ jistě toto úsloví máte spojeno, kdyţ se řeknou společenské hry, rozhodně se Vám 

vybaví právě šachy. Další známou hrou je jistě 

Člověče, nezlob se, karetní hry jako Prší,… Ale 

jistě byste se, co vše jsou schopni vymyslet a 

zahrát si pracovníci s klienty. Přesto zůstávají u 

tradičních, kdyţ si sami mají vybírat, co si zahrají. 

Dokonce se uvaţuje i o herním odpoledni. Našli se 

tři hráči šachu, potom ještě další nadšenci co by 

chtěli zařádit si v piškvorkách, a dalších pár, kteří 

by fandili. Co ale říci o samotných společenských 

hrách. Stačí přijít a uvidíte sami, jak moc jste 

ochotni přijmout prohru nebo oslavit svou výhru. 

 

Alternativní medicína: Pokračování. (Napsal Bohuslav P.) 
 



  Nejznámější z orientálních léčebných metod jako součást alternativní medicíny je bezesporu 

akupunktura. Původní název v čínštině zněl  čentčou, coţ znamená píchání a poţehování. 

Podle staré čínské filozofie existuje svět a všechno v něm na základě rovnováhy dvou 

principů jang a jin. Kaţdé porušení rovnováhy jang a jin u člověka znamená nemoc. 

     Kromě těchto dvou principů je podle staré čínské filozofie svět sloţen z pěti základních 

prvků. Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. Všechny prvky jsou v jednotě, jsou na sobě 

závislé, a proto v této jednotě tvoří svět a vše v něm. 

     Dalším prvkem této čínské filozofie je ţivotní energie čchi. Tato energie je vlastně 

hlavním symbolem tradiční medicíny, a tím i akupunktury. Cílem akupunktury je právě buď 

udrţet, nebo docílit harmonický koloběh v těle.  Nedělitelnou součástí akupunktury je tzv. 

poţehování 

nebo také moxování. Je to druhá část čínského názvu akupunktury. K poţehování se pouţívá 

chmýří z pelyňku černobýlu, které se musí rok sušit a pak se z něj motají zvláštní cigarety o 

tloušťce 10 mm anebo se z něj vyrábějí kuţely. Moxování je velmi výhodné v těţkých 

případech, 

kdy je nemocný alergický na jakýkoli zákrok, nebo při velkých bolestech, které se tím zmírní 

apod. 

    Tělní akupunktura je velmi sloţitý vědní obor, který se např. Japonsku studuje po medicíně 

ještě 3 roky, ve Vietnamu 2 roky. Její účinnost je veliká, ale v našich podmínkách je 

adekvátní znalostem a praxi akupunkturisty. 

    Auriculotherapie – Ušní akupunktura. 

      Je to mladší odnoţ akupunktury se zcela 

speciálním 

účinkem. Spočívá v tom, ţe se píchají tzv. 

Ušní jehly do bodů v ušním boltci. Tyto body 

představují jak nervová ukončení 

jednotlivých orgánů, tak reflexní plošky. 

     Ušní akupunktura je svým způsobem 

vhodnější neţ tělní, protoţe je operativnější 

pro snadnou dostupnost a rychlost, 

--působí vţdy okamţitě, zatímco u tělní je 

okamţitý účinek jen málokdy, 

--lze naprosto přesně nasměrovat účinek  

jehly, 

--není nutná zvláštní poloha a svlékání nemocného. 

    Tím ovšem není zdaleka řečeno, ţe ušní akupunktura můţe tělní nahradit. To v ţádném 

případě neplatí, protoţe kaţdá má své specifika a své výhody. Nejlepší vůbec je kombinace 

obou metod, ale kdyby měla být volena jedna – pak je přece jen lepší akupunktura ušní. 

   ELEKTROPUNKTURA  je metoda, která místo jehel pouţívá elektrickou sondu 

Tato sonda se přikládá na akupunkturní body. Problém správně lokalizovat bod zůstává. Také 

jsou rozdíly v uţívání frekvencí. Voll doporučuje 10 Hz, Američani pouţívají aţ 1000 Hz. 

Rozhodují zde i napětí a proud. 

   ELEKTROAKUPUNKTURA se liší od elektropunktury tím, ţe se sonda přikládá na 

akupunkturní jehlu, a to buď mţikově, nebo i na delší dobu. Tato metoda má za úkol umocnit 

působení jehly, nebo celý zásah urychlit. 

 

Pokračování příště.                            

 

Bukulo: Budějovická kultura letmýma očima 
 



Galerie: 

 

Výstavy ve Worterově domě – otevřeno kaţdý den a kaţdou neděli a svátek zadarmo! 

 

Výstava Jaroslava Troupa – do konce roku v Alšově galerii na Hluboké 

 

Výstava Čeští mistři -  do konce října v Jihočeském muzeu, vstup cca 20,- / 30,- 

 

Divadlo: 

 

22.9. – Petrolejové lampy – první představení v zpátky v budově JČ divadla 

 

další představení této sezóny - novinky: 

 

Ruggero Leoncavallo 

opera 

Premiéra: 7. 10. 2011 

 

Šaouch Ibrahim 

pohádka 

Premiéra: 8. 10. 2011 

 

P. I. Čajkovskij, Attila Egerházi 

baletní pohádka 

Premiéra: 11. 11. 2011 

 

Elaine L. Konigsburgová 

pohádka 

Premiéra: 26. 11. 2011 

 

Gaetano Donizetti 

opera 

Premiéra: 2. 12. 2011 

 

Peter Shaffer 

komedie 

Premiéra: 22. 12. 2011 

 

Maria Goos 

hořká komedie 

Premiéra: 13. 1. 2012 

Jerry Herman a Michael Stewart 

muzikál 

 

Šauoch Ibrahim 

pohádka 

Premiéra: 18. 2. 2012 

 

Tennessee Williams 

psychologické drama 

Premiéra: 24. 2. 2012 

 

Martin Crimp 

hra 

Premiéra: 10. 3. 2012 

 

Sergej Prokofjev, Attila Egerházi 

balet 

Premiéra: 6. 4. 2012 

 

Zdeněk Jecelín 

dobrodruţný příběh 

Premiéra: 14. 4. 2012 

 

Jaroslav Ţák 

hudební retro komedie 

Premiéra: 20. 4. 2012 

 

 

 

Kino: 



 

Saxána a kniha kouzel 

Muţi v naději 

Strom ţivota 

 

Bystrohlavy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co vidíte na obrázcích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Což takhle dát si … 

 

 

Milí čtenáři, 

Ráda bych Vás seznámila s novou rubrikou tentokrát na téma vaření. V kaţdém čísle vyjdou 

recepty, které mají základní potravinu společnou. Začneme zdravou kuchyní, budeme 

pokračovat přes méně zdravou aţ k vyloţeně nezdravé. Ale nebojte, na všechny chuťové 



buňky se dostane! Půjde vţdy o recepty rozdělné do tří kategorií: rychlé tj. 15 – 30 minut 

celkem, střední 30 – 45 minut a pomalé 45 a víc minut. Měli by to být aţ na výjimky recepty 

cenově dostupné. Ke kaţdému jídlu bude vţdy rozpočet pro 2-4 lidi s podílem peněz na porci 

 

 

Což takhle dát si tofu? 
 

Upozornění! Čisté tofu je bez chuti. Je to sýr, který vypadá a chová se jako tvrdý tvaroh! 

Pokud jste mlsnější - tofu má příchutě (uzená je asi chuťově nejlepší). 

 

1)Rychlá příprava 

Kuřecí nudličky s tofu 

 

 Pro 2 Cena Pro 4 cena 

Rýţe 2 sáčky 35,- 

 /ale 2 sáčky 

zbydou/ 

4 sáčky 35,- 

Kuřecí řízky 0,5 kg 35,- 1 kg 75,- 

Cibule 1 – 2 ks 5,- ® 3 ks 7,- ® 

Mrkev 1 – 2 ks 5,- ® 3 ks 7,- ® 

Houby 300 g 0 – 25,- ® 500 g 0 – 50,-  ® 

Tofu (250 g) 1 balíček 35,- ® × 2 balíčky 70,- ® × 

Koření a sůl     

Celkem Pro 2 Cca 140,- Pro 4 Cca 245,- 

 

® - cena podle ročního období 

× - seţenete ve zdravé výţivě a biopotravinách Globusu kousek od mazacích sýrů 

 

Dáme vařit rýţi (ca 15 – 20 minut). Kuřecí řízky nakrájíme na nudličky. Cibulku nakrájíme 

nadrobno, mrkve na kolečka a houby na plátky a tofu na kostičky. Všechny přísady důkladně 

promícháme. Osolíme a okořeníme. Vaříme v páře. (Do pařáku nalijeme vodu). Do vody 

poloţíme misku s připravenou směsí. Vodu přivedeme k varu, pařák přikryjeme pokličkou a 

dusíme 25 minut. Podáváme s rýţí.  

 

2) Střední příprava 

Houby s tofu a bramborami načerveno 

 

 Pro   2 cena Pro 4 cena 

Brambory 0,75 kg 10,-  ® 1,5 kg 20,-  ® 

Cibule 1 – 2 ks 5,- ® 3 ks 7,- ® 

Houby 300 g 0 – 25,- ® 500 g 0 – 50,-  ® 

Rajčata 3 - 4ks 20,- ® 4 – 5 ks 30,- ® 

Kečup 2 lţíce  4 lţíce  

Tofu (250 g) 1 balíček 35,- ® × 2 balíčky 70,- ® × 

Sýr tvrdý 

nebo 

hermelín 

 300 g sýra 

1 hermelín 

15,- 600 g sýra 

 

2hermelíny 

30,- 

Koření a sůl     

Celkem Pro 2 Cca   90,- Pro 4 Cca   207,- 



 

® - cena podle ročního období 

× - seţenete ve zdravé výţivě a biopotravinách Globusu kousek od mazacích sýrů 

 

Dáme vařit oškrábané brambory nakrájené na kostky (30 minut) 

Nakrájenou cibulku, houby, rajčata, kečup, koření a sůl podusíme, přidáme tofu, nakonec sýr 

- např. uzený, hermelín…  

Podáváme s vařenými bramborami.  

 

 

3) Pomalá příprava 

Tofu závin se zeleninou (a salámem) 

 

 Pro 2 Cena Pro 4 Cena 

Tofu (250 g) 1 balíček 35,- ® × 2 balíčky 70,- ® × 

Cibule 1 – 2 ks 5,- ® 3 ks 7,- ® 

Zelenina ½ balíčku 20,- 

(ale 1/2 balíčku 

vám zbyde) 

1 balíček 20,- 

Sůl a kari     

Listové těsto 1 balíček 15,- 2 balíčky 30,- 

Trocha másla     

Vejce 1 ks 3,- 2 ks 6,- 

Salám 20 dkg 30,- 40 dkg 60,- 

Celkem Pro 2 108,- Pro 4 193,- 

 

® - cena podle ročního období 

× - seţenete ve zdravé výţivě a biopotravinách Globusu kousek od mazacích sýrů 

 

Tofu vymícháme s cibulí dohladka a přimícháme k rozmraţené zelenině. Ochutíme solí a kari. 

Směs natřeme na plát vyváleného těsta, poklademe máslo, zavineme do rolády (můţeme 

potřít vajíčkem) a pečeme 30 -45 minut na vymazaném plechu.  

Pro masoţravce  můţete dovnitř přidat pokrájený salám nebo buřta či kabanos! 

 

 

Co jste chtěli vědět 
 

Psychologie barev – 1.díl 

Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, 

přičemţ platí, ţe kaţdá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními 

barvami spektra jsou červená, zelená a modrá, jejichţ mícháním vznikají všechny ostatní. 

Individuální preference jednotlivých barev se u jednotlivých lidí velmi odlišují. Přesto při 

empirických výzkumech preferencí barev dochází vědci k výsledkům, které mají obecnou 

platnost a platí pro většinu populace. 

 Červená 

Semafor. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1


Tato barva je především barvou vzrušení, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. 

Působí vznešeně, dalším významem je energická akce, dynamika, stimulace, změna a 

pronikání vpřed. Vzpouru, převrat a revoluci symbolizuje tedy zcela logicky. 

V psychologickém významu jsou touto barvou oslovováni lidé silní, energičtí, soběstační a 

sebevědomí. Naopak pro člověka, jeţ sám sebe vnímá jako slabého, můţe červená barva 

představovat ohroţení. 

V reklamě se červená barva vyuţívá jako návnada, přitahuje pozornost, ale můţe i 

zneklidňovat. Tato barva má menší koeficient lomu a vzhledem k tomu, ţe oční čočka je 

přizpůsobena pro střední oblast vlnových délek, působí předměty a plochy této barvy jako 

bliţší, větší a těţší. 

Jako dráţdivá a provokující je také barvou lidské sexuality, vyjádřené v červených salónech, 

lucernách či spodním prádle. Červená barva přináší ţivotní sílu, pocit vlastní hodnoty a 

sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Protoţe dodává aktivitu při zahálčivosti, nechuti k 

práci či lenosti v učení, mohou na to dbát rodiče při zařizování dětského či studentského 

pokoje, podnikatelé a zaměstnanci ve svých pracovnách, kancelářích, na pracovištích i ve 

výzkumných ústavech, neměla by však být dominantní. Červená se dobře hodí také pro 

billboardy a reklamy, především kvůli upoutání pozornosti. Mnoho lidí si ale také červenou 

barvu spojuje s krví. 

Modrá 

Voda a obloha. 

Modrá je pravým protipólem červené. Působí uklidňujícím dojmem, je přívětivá, symbolizuje 

něhu, věrnost a důvěru, znamená nastolení míru a spokojenosti. Dále představuje tradici, 

stálost a spolehlivost a také komunikaci. Není proto překvapením velmi časté pouţití této 

barvy u institucí a úřadů zakládajících si právě na těchto zmíněných symbolech. (banky, 

pojišťovny atp.) 

Barva světle modrá je spojována s průzračností oblohy, se vzduchem, je přívětivá, neklade 

ţádné nároky a neangaţuje se. Je pravým ztělesněním pohody. 

Zelená 

Bujná louka. 

Potenciální energie této barvy se neprosazuje navenek. Tato barva je v přírodě statická, ale 

uvnitř je obsaţena energie růstu. Vesměs pouţívaná jako barva konzervativní, symbolizuje 

obecně přírodu a také naději. Zelená je barvou klidnou, váţnou. 

Je to barva symbolizující naději, mládí, bezpečí a jistotu. Posiluje a zkvalitňuje mezilidské 

vztahy. Má vliv na city a lásku, a také můţe ovlivnit lidské ego. Zelená barva posiluje vztah k 

vnímání krásy. Můţe působit teple i chladně. Je tichá, vyrovnaná, ochraňující a hrdá. 

Poukazuje na princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyţivovat rostoucí věci. Jde o 

symbol matky přírody samotné. "Podobně jako u vašeho vzoru matky přírody se u vás jedná o 

to, nechat věci růst a vyvíjet se." Zelená barva je známkou fotosyntézy rostlin, tedy u člověka 

tendence přeměňovat, asimilovat, měnit, vytvářet a tvořit. 

 

Fotogalerie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free time – Houbiáda: 
 

hřib borový: 

Hřib borový patří k nejkrásnějším hřibovitým houbám a jeho nález musí potěšit snad kaţdého 

houbaře.  

Vyrůstá mnohdy jiţ na jaře a společně s křemenáčem březovým a hřibem kovářem jej 

můţeme objevit jiţ počátkem května. Najdeme ho v borových lesích, ale také pod smrky, 

jedlemi, duby a buky. Patří do skupiny takzvaných pravých bílých hřibů, které jsou všechny 

velmi chutné. Jeho vyuţití v kuchyni je opravdu pestré, je chutný ve směsi, pod masem, v 

různých omáčkách, k nakládání a samozřejmě také k sušení. Protoţe se ale z lesů postupně 

vytrácí, měli bychom jej chránit a zaměřit se spíše na běţnější hřiby. Zaměnit jej můţeme za 

hřib smrkový a hřib dubový, od kterých se liší povrchem klobouku, který je načervenale 

hnědavý, vrásčitý a hrbolkatý. 

 
Hřib žlučník: 

Všem jistě dobře známý druh hřibovité houby, která v košíku nemá co pohledávat, protoţe je 

hořká. Houbaři hořčáky nemají vůbec v lásce, protoţe připomínají tolik oblíbené 

podborováky (Hřib hnědý) a "nutí" je zbytečně ohýbat svá záda.  

Jedná se o houbu, které se navíc daří i v době, kdy jiné hřibovité houby nerostou, nevadí jí 

totiţ nedostatek vláhy a vyšší teploty jako jiným druhům. Roste ve smíšených a jehličnatých 

lesích a vyznačuje se břichatým třeněm s výraznou síťkou, bílými, postupně aţ narůţovělými 

rourkami a hořkou duţninou.  

Jako zajímavost bych uvedl, ţe je sice nejedlá, ale dokáţe velmi účinně ulevit při ţaludečních 

obtíţích. Po bujarých oslavách, kdy člověku není zrovna nejlépe, existuje úţasný protilék 

právě v podobě této houby. Hořčáka ovšem není moţné zakusovat jen tak ke chlebu, je třeba 

http://www.naturfoto.cz/kremenac-brezovy-fotografie-6510.html
http://www.naturfoto.cz/hrib-kovar-fotografie-3652.html
http://www.naturfoto.cz/hrib-smrkovy-fotografie-3327.html
http://www.naturfoto.cz/hrib-dubovy-fotografie-4693.html
http://www.naturfoto.cz/suchohrib-hnedy-fotografie-3560.html


jej nasušit, rozemlít na prášek a takto, nejlépe v nějaké ţelatinové kapsli vyuţít. Vyuţíváme 

pouze plodnice z čistého prostředí.  

 

Pozoruhodná je také protinádorová aktivita, kterou se tento zástupce hřibovitých hub 

vykazuje, coţ jako první zjistila pravděpodobně paní Marta Semerdţieva z Akademie věd. 

 
 

Historie Českých Budějovic: 
 

http://janbraum.unas.cz/cb/cb.htm#tr 

 

Budějovické tramvaje 

Historie budějovických tramvají se začala psát 2. prosince 1908, v den 60. výročí 

nástupu Františka Josefa na trůn. Toto výročí bylo pro České Budějovice významné i 

tím, že v tento den bylo dáno do provozu i nové nádraží a poprvé bylo rozsvíceno 

elektrické osvětlení města (až dosud plynové). 
 

 

Je stále ještě dost ţijících pamětníků 

tramvajového provozu ve městě. 

Několik faktů z historie si jistě i oni 

rádi připomenou: 

rozhodnutí městské rady o výstavbě je 

ze začátku roku 1907, v roce 1908 byla 

zprovozněna první trasa 3,1 km od 

nového nádraţí přes náměstí na 

Praţskou k Plzeňské zastávce 

(pravidelný provoz byl zahájen v 

červnu 1909),  

v roce 1909 - 10 byly dobudovány 

trasy na Linecku k Jiţní zastávce 

(provoz zahájen v dubnu 1910), v roce 

1936 byla prodlouţena aţ ke "Spojce" (koleje do papíren),  

tramvajová doprava tak spojovala budějovická nádraţí (hlavní nádraţí, Plzeňskou zastávku a 

Jiţní zastávku) s centrem města. Intervaly linek - z náměstí na nádraţí kaţdých 7,5 minuty, z 

náměstí na Praţskou a Lineckou kaţdých 15 minut;  



linky měly označení P a L - Praţská a Linecká (zlí jazykové však tvrdili, ţe označení je 

odvozeno od "Pomalu" a "Langsam"),  

zajímavé bylo křiţování tramvají, protoţe trasy byly pouze jednokolejné. Tyto výhybky byly 

tři: v dnešní Ţiţkově ulici, na Mariánském náměstí a na bývalém Wilsonově náměstí. Na 

náměstí byly stanice před hotelem Zvon;  

vozovna byla v objektech parní elektrárny v Mánesově ulici, kde bylo umístěno všech osm 

tramvají - výrobků firmy Ringhofer Praha. Z nich šest bylo denně v provozu, dvě byly 

připraveny pro případ poruchy;  

poslední tramvaj projela Českými Budějovicemi 28 února 1950, pak byl provoz definitivně 

zrušen a nahrazen trolejbusy. Ještě více neţ 10 let zůstávaly neodstraněny koleje v některých 

úsecích. Vlastní tramvaje byly předány do Mostu.  

 

Já, pes 

My záchranáři  - 1.díl 

 

„Haf, haf…, jmenuji se Duxy a seznámím vás s naším Svazem záchranných brigád 

kynologů České Republiky. Naše povolání je vlastně posláním. Vţdy jsme připraveni 

pomáhat tam, kde je nás zapotřebí.  

Pokud chceme  vykonávat tuto práci, musíme projít náročným výcvikem, který je 

zakončen zkouškami.  Je jich několik a kaţdá je rozdělena do tří stupňů podle obtíţnosti. Jiţ 

ve třech měsících nás můţe psovod připravovat na náročný výcvik, se kterým se doopravdy 

začíná v šesti měsících štěněte. Pokud se chceme se svým pánem stát členy záchranářského 

týmu, musíme podstoupit zkoušku záchranářské způsobilosti.  

Prvotní přezkoušení psa připomíná zápis do první třídy, při němţ se celkově posuzují 

schopnosti a moţnost budoucího vyuţití psa v některém ze směrů záchranářského výcviku. 

Tato zkouška je určena pro čekatele členství ve SZB, proto je nazývána vstupní zkouškou a 

nastupující psovodi zpravidla dosud nejsou jejich členy.  

    SZBKČR je 

společenskou organizací 

zabývající se záchrannými 

pracemi pomocí speciálně 

vycvičených psů. Je členěn do 

krajských brigád, které 

fungují na území jednotlivých 

regionů. Činnost je řízena po 

metodické stránce prezídiem 

svazu sestaveným z vedoucích 



jednotlivých brigád. Kaţdá brigáda disponuje několikačlennou zásahovou jednotkou psovodů, 

kteří jsou připraveni kdykoli na vyzvání krajských orgánů se dostavit k zásahu. Z momentálně 

nejlépe vycvičených členů těchto regionálních jednotek je sestavena a průběţně obměňována 

Pohotovostní jednotka SZBK, která je součástí české záchranné jednotky ministerstva vnitra. 

K těmto účelům je náleţitě vybavena a připravena k zásahům v tuzemsku i zahraničí.  

Náš výcvik je veden k vyhledávání ţivých i mrtvých osob v nejrůznějším prostředí. V 

zimních podmínkách jde převáţně o hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených v 

lavině, v letním čase pak vyhledávání osob zatoulaných a ztracených v nepřístupných 

terénech (většinou dětí nebo starší lidi). Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví 

záchranářské kynologické činnosti, kterou je vyhledávání utonulých pod vodní hladinou 

pomocí člunů, na jejichţ přídi leţí pes a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Vedením 

tohoto speciálního druhu výcviku jsou pověřeni Jihočeši, kteří na toto téma konají kaţdoročně 

výcvikové kursy vodních prací. Těţiště záchranného výcviku psů tvoří vyhledávání 

zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se 

jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, 

likvidace nejrůznějších továrních havárií apod. Při pomoci v zahraničí jde pak hlavně o 

působení po zemětřesení, jako byly tragické události roku 1999 v Turecku nebo na Taiwanu. 

Svaz při této činnosti úzce spolupracuje s hasičským záchranným sborem, policií a všemi 

dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je horská, vodní a letecká záchranná sluţba a 

další.   

Pokračování příště 

 

Jak se dělá byt? 
 

2.díl 

 

Jak začít? 

 

Co udělat první kdyţ člověk se rozhodne, ţe se mu byt nelíbí? Záleţí na tom, co konkrétního 

ho napadne jako první. 

 

1. Můţete uklidit  

2. Můţete vymalovat 

3. Můţete vyměnit postupně nábytek 

4. Můţete vyměnit staré spotřebiče 

5. Můţete vyměnit koberce 

6. Můţete poloţit nového lino 

7. Najít si jiný byt 

8. Můţete změnit dispozice současného bytu 



  

Cenově jsou dostupnější první dvě varianty.  

 

Při vymalování stěhuje člověk nábytek doprostřed místnosti a najde při tom tolik hledaných 

věcí. Můţe se zároveň zbavit zbytečností. Pokud si je jistý vymalovat sám, ale je pokud 

maluje na barevno, je lepší svěřit práci odborníkovi. Vybrané barvy by měli lahodit oku a 

potěšit. Také ladit k stylu, ve kterém je byt zařízen. 

Pokud chce malovat sám, doporučuji přečíst pečlivě návod na barvě, kterou si vybral, pořídil 

vhodnou štětku na malování. 

 

Při výměně nábytku je důleţité staré kusy nábytku napřed vyvézt. Na 

menší stačí vozík za auto, na větší zavolat si stěhovací firmu. 

Zamyslet se nad svými úsporami a podle toho vybírat. Nemusíte 

nutně chodit jen do jednoho obchodu – měli byste projít několik, 

abyste měli cenové srovnání. U nás jsem objevila i nábytkový second 

hand. I tady Vám ručí za to, ţe nábytek je dostatečně kvalitní. Musíte 

uvaţovat nejen o ceně, ale praktičnosti věci a vţdy chodit s metrem a 

vědět, jaké rozměry máte k dispozici.  

A kdyţ uţ si řeknete tak tuhle skříň chci, protoţe splňuje vše, co od ní 

poţaduji. Navíc je cenově dostupná – je vyhráno. Co dál? Nechat si jí 

dovézt nebo to zvládnu sám? Zase zvaţte své moţnosti, protoţe 

firma, která Vám nábytek doveze, ručí za to, ţe bude zcela OK. 

 

Při výměně starého spotřebiče rozhodně platí podobná pravidla jako 

výměny nábytku. Zváţit své finanční moţnosti. Říct si, co vše od nového spotřebiče budeme 

poţadovat a po nějakém se podívat. Pak teprve vyměnit nový za starý. Některé firmy nabízejí 

i likvidaci tedy odvoz starého spotřebiče, dovezou Vám nový a posadí, kam ukáţete, případně 

i zapojí a odzkoušejí. 

 

Příště si povíme něco o kobercích a linech. 

 

Kde domov můj – Jižní Čechy 
 

Tábor 2.díl 

Další rozvoj nastal aţ s národním obrozením. Ve městě vzniklo reálné gymnázium, kde se, 

jako první v Čechách, vyučovalo pouze česky. Zaloţení vyšší hospodářské školy znamenalo 

definitivní návrat vyspělého školství. Je zřízeno městské muzeum informující o husitské době. 

Nastartovaný rozvoj města opět pozastavili obě světové války. 

Kultura - Tábor 

Mezi pravidelné akce patří lednové Reprezentační slavnosti piva a minerálních vod, spojené 

se soutěţí o Zlatou pivní pečeť a Zlatý český pramen. V únoru a březnu se ve městě koná 

masopust. Léto v Táboře zahajuje jiţ tradičně Country-folk-rockový festival Pintovka. 

Především dětem jsou určeny Husitské dny, kde se hravou formou představuje husitská 

tradice města. Během celých prázdnin probíhá projekt nazvaný Táborské kulturní léto, kdy se 

koná mnoţství koncertů, akcí pro děti, divadelních představení, výstav a dalších akcí. V září 

pak město získává středověkou podobu v rámci takzvaných Táborských setkání. V prosinci 

pak probíhá řada kulturních akcí spojených s vánočními svátky a dalšími tradicemi. 



Sport - Tábor 

Ve městě najdete klasickou nabídku sportovišť. Krytý bazén, letní koupaliště, tenisové kurty, 

fotbalové hřiště atd. Kromě toho je moţné zajistit si projíţďku na koních či navštívit střelnici. 

Projíţďku krásnou krajinou jiţních Čech neodmítne ţádný fanoušek cykloturistiky. Městem 

protéká řeka Luţnice, která je oblíbeným cílem vodáků. 

Výlety - Tábor 

Z krásného historického Ţiţkova náměstí můţete zavítat do Husitského muzea či Táborského 

středověkého podzemí a připomenout si tak dávnou historii města. Výhled na město poskytne 

vyhlídková věţ Kotnov, dominanta hradu. Děkanský kostel Proměnění Páně, budova Divadla 

Oskara Nedbala, Táborská radnice, renesanční vodárenská věţ, měšťanské domy, zachovalé 

městské hradby a další památky tvoří překrásný soubor historických staveb města Tábora. 

Mezi přírodní zajímavosti patří lesní komplex Pintovka s naučnou stezkou. Zajímavostí je 

také vodní nádrţ Jordán, nejstarší údolní nádrţ ve střední Evropě. Místem pro odpočinek po 

prohlídce města je botanická zahrada u místní zemědělské školy. 

Krumloviny 
 

Rovněţ od dalšího čísla by měla dostat místo rubrika věnovaná středisku Fokus Český 

Krumlov. Budou Vám psát o tom, co tam zaţili, jejich akce, jejich aktivity, prostě to co se 

tam děje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární koutek 

Zdeněk S. 

… 

Sedím a tiše poslouchám potají,    

Co větve stromů si mezi sebou šeptají 

Sedím a naslouchám letnímu vánku 

Jak vane polehounku 

Vítr se pozvolna tiší, 

Venku se šeří, 

Krajina se noří do nočního hávu, 

To matička noc je tady v právu. 

 



 

 

Společná cesta 

 

Ach, jak krásná je tvář 

A v očích ti plane jasná zář 

Pojď, podej mi ruku svou 

Ať jdeme cestou společnou 

Půjdeme cestou lásky 

A to bez nadsázky. 

 

 

Ostatní příspěvky do literárního koutku - Miroslava P. 

 

Výlet 

 

Kdesi v dálce za obzorem 

Nové Hrady nachází se 

a k nim parta vícehlavá 

pomalu se přibliţuje 

trochu sil by načerpala 

a malinko se pobavila 

 

kolem chaty Švýcaráku 

toulají se nezbedníci 

prohlíţí si novohradské krásy 

obdivují vodopády 

objevují staré hrady 

brzy se však obracejí 

by se táboráku účastnili 

a špekáčky opékali 

ba písničku zazpívali 

o té kráse jihočeské 

 

hry se hrajou 

písně pějou 

dny jsou krátké 

rychle tekou 

uţ je tady 

den návratu 

tři dny hravé 

utekly nám velmi rychle 

jen vzpomínky zůstanou. 

 

Milá Sally, svěř se tetě Libuši 
 

Naše rubrika se chce věnovat poradenství všeho druhu. Ve Fokusu nastoupila taková 

„Libuše“ jmenuje, ale Honza a je to psycholog. Byl ale natolik plachý, ţe ani foto nechtěl 

poskytnout. Ale vzhledem k počtu muţů ve Fokusu si ho snadno odchytnete, kdyţ budete 

potřebovat pomoc.  

 

Na zamyšlení 
 

Zamyšlení 
 

    Kdyţ je v kaplickém kostele křest, chodím 

nahoru na kůr pouštět hudební CD. Jedno před 

obřadem, jedno na závěr. Mezitím mám asi půl 

hodiny času. Ale nejdu na faru, sedím na kůru a 

sleduji křest. Je to sice pořád stejný obřad, vţdy 

křtí náš pan farář, P. Pavel, já na kůru „hraji“, ale 



přesto kaţdý křest je jiný. Mění se osoby, obsazení i atmosféra.  

    Vţdycky se mi líbí, kdyţ rodiče stojí s dítětem u křtitelnice a po pokřtění někdo z 

příbuzných dostane od P. Pavla svíčku, kterou zapálí od paškálu (velká kostelní svíce) 

stojícího u křtitelnice. Ta svíčka, kterou někdo zapálil, má symbolizovat svíci ţivota. A já si 

vţdycky v duchu vroucně přeji, aby tomu lidskému mláděti ta svíčka hořela hodně dlouho, 

hlavně jasným a klidným plamenem. Ale vlastně nejen tomu maličkému mazlíčkovi, ale nám 

všem ať hoří svíce našeho ţivota nejen dlouho, ale hlavně klidně a jasně. Abychom svým 

chováním přinášeli lásku, pohodu a porozumění. Protoţe to jsou hodnoty, které jsou pro ţivot 

důleţité, a v drogerii je nekoupíte. Vaţme si svých bliţních, i kdyţ je to někdy těţké. Ale 

snaţme se chovat tak, aţ bude svíce našeho ţivota dohořívat, abychom si mohli říci: „Stejně 

ten ţivot stál za to“.  

 

Po – čas – ník 

Hurikán - jak vzniká? 

Jak vzniká? Jestliţe je povrchová vrstva oceánu ohřívána sluncem, vytvářejí se konvekcí silné 

vzestupné proudy teplého a vlhkého vzduchu-tím vzniká oblast tlakové níţe. Tyto podmínky 

vyvolávají konvergenci větrů malé výšky, které udrţují vzestupný pohyb. Ve styku s 

chladnějším vzduchem vodní páry kondenzují a vytvářejí bouřkový mrak. Latentní teplo 

uvolněné kondenzací urychluje stoupaní vzduchu uprostřed sloupce, který tak nasává další 

vlhké a teplé vzduchové hmoty středních výšek. Na vrcholu mraku narůstá atmosférický tlak, 

vytváří se divergentní větrné proudění a vzduch je odtud vytlačován. Během klesání je 

ovzduší opět ohříváno a nasáváno přizemní oblasti nízkého tlaku. 

Pro udrţení cyklonu musí mít oceán teplotu alespoň 27°C do několika desítek metrů do 

hloubky. 

 

Síla hurikánu/Saffirova-Simpsonova stupnice: 

Kategorie 1 : vítr rychlosti 118 aţ 152 km/h, 

výška vln 1,2 aţ 1, 5 m. 

Kategorie 2 : vítr rychlosti 153 aţ 176 km/h, 

výška vln 1,6 aţ 2,4 m. 

Kategorie 3 : vítr rychlosti177 aţ 208 km/h, 

výška vln 2,5 aţ 3,6 m. 

Kategorie 4 : vítr rychlosti 209 aţ 248 km/h, 

výška vln 3,7 aţ 5,4 m. 

Kategorie 5 : vítr silnější neţ 248 km /h, 

výška vln víc jak 5, 5 m. 

 

 

Právníček 
 

Víte, kde sídlí spravedlnost?  - 1.díl 

Okresní soud v Českých Budějovicích 

Informace o obci a správním území: České 

Budějovice  

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/544256
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/544256


Kontaktní spojení 

Název úřadu: Okresní soud v Českých Budějovicích 

Adresa: 
Lidická 20 

371 06 České Budějovice 

Telefon: 386 112 111  

Fax: 386 356 443 

E-mail: 
podatelna@osoud.cbu.justice.cz 
 

sprava@osoud.cbu.justice.cz 

Www: http://portal.justice.cz/justice2... 

Datová schránka:  

IČ: 00024627 

Úřední hodiny: 

Pondělí 

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 

 

Středa 

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 

 

Pátek 

08:00 - 12:00 

  

Agendy úřadu Okresní soud v Českých Budějovicích 

 Provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, 

exekučních, dědických, věcech opatrovnictví  

 Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti 
 

Slavní nemocní 
 

http://21stoleti.cz/blog/2005/09/21/i-slavni-a-znami-byvaji-nemocni/ 

Případ pro psychiatra? 

Václav II. 

Král Václav II., syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, 

měl od dětství chatrné zdraví. Sám papeţ mu dovolil, aby si ve dnech 

půstu dopřával maso, protoţe jeho nemocný ţaludek prý nesnášel 

ryby a postní jídla. Vyhýbal se velkým shromáţděním a sněmům 

a nejraději býval zcela sám. Míval chorobný strach z koček, nesnášel 

jejich mňoukání, bál se blesků a proto se za bouřky schovával do 

dutého oltáře s ostatky svatých. Zbraslavská kronika zaznamenala 

případ, kdy si sám pálil lýtka hořící svíčkou, aby se potrestal za to, ţe 

nevyslyšel, prosbu jednoho šlechtice. Z toho vyplývá, ţe byl těţkým 

neurotikem trpícím různými fobiemi a navíc i paranoikem. Historik profesor Josef Šusta 

například uvádí, ţe Václav II. „mnohdy z obavy otrávení jídlem při hostině nechal se pověsit 

v audienční síni nohama vzhůru, aby lépe dávil“. 

mailto:podatelna@osoud.cbu.justice.cz
mailto:sprava@osoud.cbu.justice.cz
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=123&j=133&k=1304
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01466
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01466
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00647
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00647


Přesto tento neurotik dokázal získat hned tři královské koruny – kromě české i polskou a pro 

svého syna Václava III. i uherskou. Zemřel v pouhých 34 letech, podobně jako jeho matka, na 

plicní tuberkulózu. Kronikář zaznamenal, ţe ho trápila vysoká horečka a ukrutné bolesti, jeţ 

„prozrazovala vyčerpanost údů a ukazovala tvář, kterou pokrýval nádech modravé barvy“. 

Stavební slohy u nás 

Gotika – 2.díl 

Raná (časná) gotika trvá v našich zemích od příchodu slohu po roce 1230 do začátků 14. 

století. Podstatnou její součást tvoří gotika zvaná cistercko-burgundská, protoţe z Burgundska 

ji k nám přinášejí cisterciáci, kteří si kaţdoročními synodami udrţovali stálý přímý styk s 

mateřskou zemí a nadto v rámci své činnosti se zabývali stavitelstvím. Prostředníkem 

rozšiřujícím nový sloh, jsou právě 

řádové stavební hutě, jakési 

středověké stavební podniky. 

Sestavoval je a vedl zkušený mistr a 

huť se zřizovala pro určitou stavbu, 

nebo pracovala v širším okruhu. 

Typické formy, které si taková huť 

vytvořila nebo osvojila, dovolují 

sledovat působení její nebo jejích 

vyučenců, kteří jako jednotlivci 

přešli třeba i na jinou stavbu.  

U cistercko-burgundské gotiky 

mluvíme o mechanické skladebnosti: 

jednotlivé články nesrůstají, ale 

působí dojmem, jako by byly k sobě sloţeny ze stavebnice kdykoli rozebratelné, aţ jiţ to jsou 

válcové přípory v koutech a na plochách kříţových pilířů nebo stěn, či sloupky v stále ještě 

ústupkových portálech.  

Typické jsou pro 13. století trojlaločné oblouky - jetelový list- u portálků i v kruţbách, dále 

těţké hmotné profily ţeber, oblouků i jiných článků a náběţní štítky při styku ţebra s 

konzolou nebo hlavicí přípory. Z kleneb charakterizují 13. století kromě běţných kříţových 

klenby šestidílné, v menších centrálních prostorách se objevují hvězdové klenby.  

V hradní a opevňovací architektuře rané gotiky se někdy vysoké hradební věţe a věţe hradů, 

ať na kruhovém nebo čtyřúhelném půdoryse směrem nahoru zuţují.  

13. stolení - především jeho druhá polovina, vyplněná obdobím vlády Přemysla Otakara II. a 

Václava II. - je také stoletím zakládání kolonizačních měst, hradů a velkých klášterů nebo 

jejich znovuvýstavby. Tehdy také vznikl náš nejstarší dodnes stojící kamenný most v Písku, 

jenţ pod hradem spojil oba břehy řeky Otavy.  

Vrcholná gotika se zhruba kryje s dobou panování Lucemburků (1310-1419, nepočítaje v to 

neklidné období Zikmundovo) na českém trůně. Zatímco ve 13. a ještě počátkem 14. století 

vystupuje jako sloh cizí, přibliţně od r. 1330 se chápe stále intenzívněji tvorby domácí 

prostředí a z dosud mezinárodního slohu se vytváří sloh regionálně zabarvený, tzv. česká 

gotika. Toto umění, projevující se stejně vysokou úrovní i v plastice a malbě, dosahuje 

evropského měřítka. Pokud jde o architekturu, spatřují se tu začátky cesty, která dalším 

vývojem směřovala k pozdní gotice.  

Pozdní gotika se často nazývá také vladislavská podle Vladislava II. Jagellonského (1471-

1516), za něhoţ dosáhla rozkvětu. Zabírá co nejvšeobecněji vzato celé pohusitské období a 

trvá aţ do třicátých let 16. století, od roku1492 jiţ souběţně s přicházející renesanci.  



 

Ani ona není jednolitým slohovým projevem. Naopak počátky tohoto údobí nedosahují 

zdaleka úrovně staveb z doby Václavovi. Husitské války totiţ rázem zastavily slibný vývoj 

lucemburské gotiky, a to nejen v místech bojů, ale i v roţmberských jiţních Čechách, 

vojensky prakticky nedotčených. V poválečných letech a ještě za vlády Jiříka z Poděbrad se 

čerpá z předhusitského období a aţ teprve tvorba bývalého bakaláře týnské školy Matěje 

(Matyáše) Rejska a Benedikta Rejta (Rieda) vytváří v poslední čtvrti 15. století skutečnou 

pozdní gotiku. Dílo Rejskovo, plné tvarové vynalézavosti, vyhovuje bohatostí a aţ 

přeplněností detailu, zejména ornamentiky, především vkusu zbohatlých měšťanů, kdeţto 

královský stavitel Benedikt Rejt svou velkorysou koncepcí, zejména v řešení prostoru a do 

důsledku domyšlenými krouţenými klenbami povznáší českou architekturu opět do čela 

evropského umění.  

Stárnutí slohu se projevuje v sesychajících se tvarech listů, 

dalším oblíbeným příbuzným motivem se stávají sukovité 

pokroucené větve, uţívané v nejrůznější funkce, nakonec i 

místo klenebních ţeber, a doprovázejí je plastiky drobného 

zvířectva, ještěrek, ptáků apod. V této slohové fázi - ač ne 

poprvé - se také v plastice s oblibou vyskytují neslušné 

motivy, jako postavičky obracející se obnaţenou zadní částí 

těla k divákovi aj. Datovací pomůckou jsou kromě ostatních 

běţných znaků (ţebra, konzoly, hlavice, kruţby) i štíty erbů, 

nabývajících nesouměrného zprohýbaného a vykrajovaného 

tvaru kolčích štítků.  

V rozkvětu pozdní gotiky stojí z kleneb na předním místě 

klenby krouţené, jejichţ ţebra se v hybných křivkách 

splétají a vytvářejí mnoţství samostatně zaklenutých políček. 

Brzy se objevuje přetínání a přerušování ţeber, nebo se sahá 

k tvrdším sloţitým hvězdovým a síťovým vzorcům, které 

ztrácejí konstrukční funkci a stávají se stále více záleţitostí zdobnou. Protoţe v tomto směru 

jiţ moţnosti končí, klenby se jednak vůbec zbavují ţeber (od konce 15. století), jednak je 

zaměňují motivem větví. Od konce 15. století střídá dosavadní ţebrovou klenbu klenba 

sklípková neboli diamantová, ve starší literatuře zvaná téţ routová, jejíţ povrch je plasticky i 

světelně rozbit mnoţstvím polí s negativním tvarem diamantového řezu.  

Česká gotika, jejímţ spolutvůrcem se stal i samotný Petr Parléř, po Matyáši z Arrasu stavitel 

praţské svatovítské katedrály, ovládla plně jak monumentální tvorbu doby Karlovy, tak 

komorně laděné stavby Václava IV., a vrcholu v úsilí o malebnost dosáhla kolem r. 1400 ve 

slohu, který se v dějinách plastiky nazývá "krásný" nebo "měkký".  

Celé období české gotiky je charakterizováno úsilím o jednotný, najednou vnímatelný prostor, 

zbavený dosavadní hloubkovosti a přemíry architektonických článků. Přípory se zkracují 

nebo jejich funkci přejímají konzoly, aţ se 

konečně ţebra zasekávají přímo do stěn nebo do 

válcového těla sloupku. Naplňování tohoto cíle 

dává také vznik novým prostorovým typům, 

zejména dvoulodím, ale i klenbám, v nichţ se 

stírá aţ dosud závazné dělení na uzavřená pole, 

která se mechanicky sčítají. Místo nich se 

objevují síťové klenby dvou základních typů: 

parléřovská, uţitá Parléřem ve vysokém chóru 

svatovítské katedrály v Praze a milevská, v 

presbyteriu sv. Jiljí v Milevsku. Spolu s 



hvězdovými obrazci se těší oblibě obkročná klenba, v podstatě polovina klenby síťové, jak v 

předsíních kostelů, tak v interiérech.  

 

Lidová architektura si zřejmě z této doby, z gotiky, dodnes podrţela v některých oblastech typ 

stodoly, na obou kratších stranách roubené do polygonů o pěti stranách pravidelného 

osmiúhelníku nebo o sedmi stranách pravidelného dvanáctiúhelníku a s vysokou sráznou 

střechou, ať jiţ krytou došky nebo šindelem. Gotické schéma tu zřejmě přeţívá, i kdyţ nyní 

stojící stodoly byly stavěny mnohem později.  

Téhoţ původu je i řadové řazení vysokých dřevěných lomenic stejně jako dřevěné okapní 

ţlábky, přesahující coby jednoduché chrliče z úţlabí daleko do ulice (hlavně ve Spiši a Šariši 

na Slovensku).  

Z gotiky vychází také typ dřevěné zvonice, stavěné při kostelech bez věţe, zakončené 

jehlanovou střechou nad bedněním kolem stolice se zvony.  

 

Svobodné Jižní Čechy 
 

Od dalšího pokračování Vás památkami Jiţních Čech a nejen jimi bude provázet Martin S., 

bývalý redaktor, takţe se máte určitě na co těšit. Vţdy se bude snaţit nabízet cenově dostupné 

varianty. 

 

Ukázky z knihy 
 

Jessica Inclán: Věř mi   

 

Sayblee Safipourová se vynořila z vířící šedé materie a mţikavě se rozhlíţela v potemnělém 

svitu vlahého obývacího pokoje, prosyceného vůní kokosových ořechů, ananasu a jemného 

mořského vánku. Vdechla cosi sladkého a kořenného, závan touhy, který se vznášel v 

ovzduší. Jakmile přivykla světlu, které se chvělo ţhavým vedrem, stáhla si kápi a dlouhé 

světlé vlasy shrnula dozadu. Otevřenými okny sem mírně vanula teplá večerní bríza, z vlhké 

trávy se ozývalo bzučení nočního hmyzu a ţabí kvákání. Rozepnula pelerínu, odhodila ji na 

pohovku potaţenou jemným sametem a uhladila si blůzu a sukni. Ubezpečila se, ţe během 

cesty z Londýna do Hila se nic nepomačkalo; materie fungovala jako nenarušený proud 

energie. 

 

Wyprávěj, Jani – Samozřejmí hrdinové 
 

Jana Š., naše tradiční přispěvatelka a členka týmu Vám od příštího čísla přiblíţí ty, co jsou 

povaţováni automaticky za hrdiny. Jaký je ţivot při takové práci, kdy jde o ţivot? 

 

Zlaté české ručičky 
 

Drhání – 1.díl 

Drhání neboli makramé je jednou z nejjednodušších technik ručních prací. Nejsou zapotřebí 

ţádné pomůcky jako jehly, háčky a podobně. Techniku drhání lze vyuţít při výrobě oděvů, 

opasků, kabelek a bytových doplňků. 

Podstatou je vázání dvou základních uzlů: uzlu plochého a uzlu ţebrového. Opakovaným 

nebo kombinovaným vázáním těchto uzlů v různých směrech a pod různými úhly můţeme 



vytvářet velmi mnoho variací. K těmto variacím můţeme potom přidávat různé dekorativní 

prvky, jako např. josefínské, japonské, turecké, čínské a orientální uzly, ovazování, splétání 

nebo pikotky. 

 

Jak drhání vzniklo? 
"Makramé" je slovo arabského původu označující třepení, třáseň nebo obrubu a svůj původ 

má v dávné historii vázání třásní k pevným výrobkům, k němuţ se později přidalo vytváření 

uzlových vzorů. Nakonec vznikaly celé drhané textilie, které měly ostře vyhraněný působivý 

charakter textilních lemů slouţících pro okrasu ubrusů, oltářních rouch a církevních ornátů. 

 

K drhání jsou potřeba jen základní pomůcky: 
 

- podloţka pro drhání: můţe být z libovolného materiálu, který udrţí špendlíky a je dostatečně 

silný, aby se zabránilo zranění. Vhodný je např. molitan o rozměrech 25x25 cm nebo 

polystyrénová deska. Dále to můţe být korková deska nebo kousek starého koberce. 

- špendlíky: slouţí k připevňování vláken. Nejvhodnější jsou s velkou hlavičkou. 

- vlákna: jakákoliv silonová nebo bavlněná příze nebo vlna. Vhodná jsou vlákna s hladkým 

povrchem, protoţe jenom taková zaručují dobrou rozlišitelnost tvarů a struktury uzlů. 

- nůţky 

 

Způsob zahájení práce je závislý od toho, zda budou vlákna samonosná nebo jestli budou 

upevněná na nějakém "nosiči". Nosičem jsou rozuměny např. kovové nebo dřevěné kruhy a 

obruče, tyče, drţadla tašek atd. Vlákna se dají jednoduše připevňovat v libovolném místě 

nosiče pomocí připevňovacího uzlu, nebo je moţné je také připevnit pomocí vyvrtaných 

otvorů. Jako další nosiče můţou slouţit přezky, korálky nebo uzávěry náhrdelníků a náramků. 

Tento typ nosičů se často uplatňuje u drhané biţuterie a drhaných opasků. 

Některé drhané výrobky nepotřebují ţádný samostatný nosič - místo nosiče se počítá se 

záměnou nosného vlákna vláknem pracovním a s jeho začleněním do drhaného výrobku. 

Protoţe v tomto případě neexistuje ţádný pevný výchozí bod, drhání výrobku můţe začít buď 

ze středu, nebo z kteréhokoliv konce. Tímto způsobem můţeme začít drhání opasků, šperků, 

kabelek… 

 

Uzel připevňovací - lodní 

 

Hotový uzel  

 

Postup vázání uzlu  

 

 

 


