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Vítáme Vás tentokrát u lednového čísla. 

 
- FOKUS ČB se zúčastnil slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Třeboni, kde prezentoval svojí 
činnost. V rámci této sváteční akce prodávala restaurace Šupina a Šupinka rybí polévku, kapří 
hranolky a punč. Výtěžek z prodeje věnují majitelé - Petr a Pavel Müllerovi - našemu občanskému 
sdružení. 
 
- začal fungovat Divadelní klub 
 
4.1.2011 proběhlo částečné zatmění slunce 
 
Internetová adresa na které Vám poradí ohledně invalidního důchodu: 
http://www.personalni-poradna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Pingpongový turnaj - zapsala Agáta Z. 

 

Ve středu 20. října 2010 uspořádal budějovický Fokus v rámci týdnů pro duševní zdraví turnaj 

ve stolním tenisu.  Byl uspořádán ve sportovní hale, kam obvykle chodíme trénovat.  Přijeli 

k nám hosté z Fokusů z celého Jihočeského kraje – ze Strakonic, Písku, Krumlova. První 

nadšenci se začali scházet kolem desáté hodiny dopolední, začali se postupně rozehrávat, 

ostatní se pomalu trousili. Kolem jedenácté hodiny vypukla hra naostro. Celkem hrálo patnáct 

hráčů různého věku, pohlaví, začátečníci i profesionálové.  Všichni hráli s velkým nasazením 



a vervou, vţdy ve dvojici.  Bylo znát, ţe nezáleţí jen na síle svalů, vytrvalosti, pozornosti, 

hbitosti, ale také na duševním rozpoloţení jednotlivých hráčů a dvojic. Proto jsme hráli kaţdý 

s kaţdým, aby měl kaţdý stejnou šanci. Zápas proto 

trval dlouho, rozhodčí nás povzbuzovali a popoháněli, 

na chvíli mezi námi zavládla rivalita, ale i tak jsme se 

k sobě chovali hezky a snaţili jsme se těţit z blízkosti 

ostatních. První dvě místa obsadili muţi, třetí místo 

ţena. Všichni z Fokusu Strakonice. Vítězové byli 

odměněni diplomem a maketou tenisové „pálky“. I my 

ostatní, kteří jsme hráli, jsme se dočkali odměny. 

Doufám, ţe i všem našim hostům se zápas líbil a ţe 

nás opět přijedou navštívit.     

 

 

Povídání o Paříži – zapsal Pavel M. 

23. 11. jsem se ve Fokusu zúčastnil Povídání o Paříţi. O 

své pouti po paříţských krásách nám vyprávěli manţelé 

S., kteří Fokus také navštěvují. Viděli jsme fotky z 

Lucemburku a pak z Paříţe - Eifelovu věţ, Louvre, 

Versailles, Elysejská pole, Vítězný oblouk, chrám 

Noterdam, a další krásná a známá místa Paříţe. O těchto 

místech jsme si vyslechli i různé zajímavosti. Toto 

zprostředkované setkání s Paříţí se mi moc líbilo. 

Kdyţ skončilo Povídání o Paříţi, šli jsme trhat větve na 

výrobu adventních věnců. Ty se vyráběli 24. 11. v rámci tvořivé dílny Fokusu. 

 

 

Návštěva Nazaretu – chráněné dílny v Borovanech – Dana K. 

Po vstupu do budovy nás uvítala příjemná atmosféra. Lidé, kteří 

by se jinak v běţném ţivotě neuplatnili, atdy získali práci, 

uplatnění a snad i moţnost najít si koníčka.  Mě osobně 

uchvátila práce, kdy do kamenné formy dával pracovaník šneky 

z hubených válečků, které pakz vnitřní strany překryl tenkou 

vrstvou hlíny. Nebo jsme poznali jiný způsob výroby dţbánků – 

udělat plát, který pak smotánme okolo zubaté placky – dna 

z hlíny. Byl to velice přínosný výlet a mě se osobně velice líbil. 

 

 

Vánoční trh  Zdeňka K. 

 

Jiţ tradičně se naše občanské sdruţení aktivně účastní 

Vánoc v Domě u Beránka. Ten, kdo tuto akci navštívil, si 

mohl prohlédnout a zakoupit výrobky sociálně terapeutické 

dílny. Pro zájemce jsme také připravili ukázky zdobení 

předmětů drátkováním a výrobu drobných šperků z drátků. 

Dva dny, které jsme strávili na dvorku historického Domu u 

Beránka, snad přispěli k vytvoření příjemné a pohodové 

atmosféry pro návštěvníky, kteří si předvánoční čas zpříjemňovali vánočním punčem a 

pozorováním kaprů.  

 



Vánoční posezení  - Míša 

 

Vánoční posezení mě příjemně překvapilo. Bylo zde mnoho účastníků a atmosféra se nesla 

v pohodovém duchu. Předvánoční zvyky, které jsme zde vyzkoušeli, příjemně zpestřili průběh 

dopoledne. Řeč byla uvolněná a lidé mili. 

 

 

Návštěva J.Hradce – Zdeněk S. 

 

V úterý 4.1. jsme vyrazili s naší vedoucí Andreou do Jindřichova Hradce. Výletu se zúčastnili 

Michal, Zdeněk a Jitka. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, směřovali naše kroky na náměstí. 

Zde jsme nadšeně fotografovali. Posléze jsme navšívili muzeum, zde se nám nejvíce líbil  

 

Krýsův mechanický Betlém, který je největší na celém světě. Měli jsme moţnost se na vlastní 

oči přesvědčit, jak vypadala lékárna v předminulém století, coţ bylo dosti zajímavé srovnání. 

Na chodbě visely obrazy s náboţenskou tématikou, autoportréty i krajinomalby. Expozice 

v muzeu byly vskutku nádherné a dýchala z nich na nás atmosféra dávno zašlých starých 

časů. Po skončení prohlídky jsme šli na oběd do pizzerie na náměstí. Po obědě jsme odjeli 

autobusem do Českých Budějovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Od  1.6.2010 probíhá projekt Příleţitost ke změně, který za finanční podpory Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR realizuje občanské sdruţení Fokus České 

Budějovice. 

Projekt je určen pro lidi s duševním onemocněním. Byl vytvořen komunitní tým, kterého 

pracovníci poskytují sluţby klientům v jejich domácím prostředí a poskytují podporu i těm, 

kteří ţijí mimo města České Budějovice. Také byl v rámci projektu vytvořen program, kde se  

klienti učí například jak sestavit ţivotopis, jak se připravit na příjímací pohovory, jako oslovit 

zaměstnavatele. Bliţší informace o tomto programu vypráví Miroslava P. : 

Od 9. listopadu probíhala setkání Program rozvoje, kterého se zúčastnily Míša K., Slávka P., 

a Zdeňka M. Zde jsme se dozvěděly mnoho uţitečného např. o pracovních smlouvách,  

o chráněných dílnách. Mohly jsme si samy zkusit najít zamněstnání, v inzerátu napsat 

ţivotopis i motivační dopis. „Byly“ jsme u příjímacího pohovoru. Víme jak se chovat 

v novém zaměstnání, jak uzavřít pracovní smlouvu, jak se chovat při výpovědi, co je to 

ochranná doba apod. Proto vás všechny zvu na další sezení, první začíná v pondělí 7. února, je 

to velmi uţitečné a poučné. 

 

 

 

 

 

 

Vitráž  - výrobky dělané tiffany technikou – Slávka P. 

 

Jednou z tvořivých činností klientů Fokusu, s kterou se můţete setkat v ateliéru „Kočka“ je 

výroba šperků, hodin, různých zápichů a závěsů ze skla 

dělaných technikou tiffany.  

A jak tyto věci vlastně 

vznikají? Musíme mít 

nějaký vzor např. kočku 

nakreslenou na papíře, asi 

takto tento vzor si ještě 

jednou překreslíme, 

střihneme na části (tělo, 

hlavička, ouška). Potom si 

vybereme sklo, obkreslíme 

jednotlivé části fixem a 

pomocí řezáku vyřízneme. Po vyříznutí musíme okraje zarovnat pomocí brusky, na které téţ 

doděláme poţadované tvary, aby na sebe sedly. Potom díly polepíme měděnou páskou určité 

šíře dle síly skla. Tato páska, na kterou se polepuje sklo má tři barvy pouţívané podle 

průsvitnosti skla a podle konečné úpravy spojů. Po oblepení díly spájíme cínem, u kočičky 

doděláme ocásek a fousky z drátku, který musíme téţ ocínovat. Při cínování se pouţívá 

zvláštní kapalina, která se pak musí omýt, a všechny spoje se natřou antioxidantem samotným 

nebo se natřou měděnou nebo černou patinou u kočičky se mohou dodělat očička pomocí 

skleněných kamínků nebo namalovat. Nakonec se podle tvaru rozhodneme pro zápich do 

květináče nebo pro závěs na řetízek nebo řemínek. 



 

 

 

Klášter byl založen kolem 

roku 1265. Presbytář 

kostela byl hotov ještě 

před koncem 13. století, 

a tak je nejstarší 

architektonickou památkou 

Českých Budějovic. Stavba 

trojlodního chrámu 

s konventem pokračovala 

až do druhé poloviny 

14. století. Zvláštností je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také 

cihly. Ve druhé polovině 15. století byla přistavěna věž. Klášter pak existoval až do roku 
1785, kdy byl zrušen a dominikáni byli vystřídáni piaristy a redemptoristy. 

Přestože chrám několikrát vyhořel, dochoval si původní raně gotickou podobu až 

do současnosti. Ke kostelu přiléhá křížová chodba kláštera. Bývalá kapitulní síň byla 

znehodnocena přestavbami, jimiž klášter prošel po zrušení. Původně gotická klášterní věž 

s křížovou klenbou (v 1. patře) byla přestavěna do dnešní podoby s barokní bání v roce 

1772. Na prostranství před klášterem býval hřbitov, dnes je upraveno jako náměstí 
(Piaristické) s tržištěm, na němž zůstala zachována také budova bývalé solnice. 

 

 

Vaření, které je naplánováno kaţdý čtvrtek 

v týdnu, mě naučilo samostatnosti jako 

muţe a 

umoţnilo mi nahlédnout, tak trochu do 

ţenské role v domácnosti. Recepty si 

pokaţdé hledáme na internetu, takţe 

samotné vaření, uţ se mně nezdá, tak 

sloţité a takovou neprobádanou oblastí, ale 

postupně, jak se učím a zdokonaluji, to mi 

přináší potěšení, kdyţ vidím, ţe ode mě 

druhým chutná. Je to pro nás dobrá aktivita. 

 Zapsal: Zdeněk L. 

 

 

 

 

http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#presbytar
http://www.jiznicechy.org/cz/mest/cb.htm
http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#konvent
http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#dominikani
http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#piariste
http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#redemptoriste
http://www.jiznicechy.org/cz/bg/slovnik.htm#sin
javascript:%20openImg(1,%2031);


 

 

 

Je každá změna změnou k horšímu? 

/legislativní změny pro rok 2011/ 

 

Začíná nový rok a s ním i nové změny v sociálních, zdravotních, daňových i 

pracovněprávních zákonech, které mnohé z nás neminou. Je dobré mít alespoň některé z nich 

v povědomí, a proto mi dovolte připomenout několik málo novinek pro rok 2011. 

1/ Valorizace důchodů 

   Od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení důchodů, vč. invalidních, vdovských i sirotčích 

- základní výměra důchodů se zvyšuje o 60 Kč /a to pro všechny poţivatele důchodu/ 

Z 2 170 Kč na 2 230 Kč a dále vzroste procentní výměra důchodů přiznaných před l. 

lednem 2011 o 3,9 %. Úpravu důchodů provede ČSSZ automaticky a všichni 

obdrţí oznámení o tom, o jakou částku jim byla dávka zvýšena. 

2/ Podpora v nezaměstnanosti 2011 

- budou přiznány niţší dávky /pouze 45 % průměrné měsíční mzdy/ pro výpověď 

bez váţných důvodů nebo dohodou se zaměstnavatelem 

         za váţné důvody se povaţuje např. péče o dítě do 4 let, závaţné rodinné či  

         zdravotní důvody 

- nelze si oproti roku 2010 při pobírání podpory zároveň přivydělat dosud povolených 

4.000,- Kč 

   - případné odstupné nás bude ţivit místo podpory-nelze pobírat zároveň oboje, ale  

        o nárok na podporu nepřijdete, pouze se posune doba,po kterou můţete dávky čerpat 

        o počet měsíců,za který jste pobírali odstupné. 

   -   OSVČ mohou poţádat o překlenovací příspěvek,pokud se rozhodnou řešit  

        nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti   

3/ Zákoník práce 

- od roku 2011 je povinná písemná forma dohody o provedení práce,jinak je 

smlouva neplatná / dosud bylo moţné dohodu uzavřít i pouze ústně/ 

   -    prodluţuje se doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 

zaměstnavatelem  ze 14 na 21 kalendářních dní a s ním související nemoţnost 

zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 21 kalendářních dní 

- nově ovšem platí,ţe zaměstnavatel můţe zrušit pracovní poměr ve zkušební době  

s kýmkoliv tedy i např. těhotnou ţenou,osobou se zdravotním postiţením apod. 

4/ Zrušení poplatků za poloţku na receptu 

- tento poplatek bude zrušen a nahrazen povinností plně hradit levné léky,které 

jsou určeny spíše krátkodobě nemocným lidem 

5/ Daně : změny 2011 

- úleva na dani u  poplatníka činí 1970,-Kč místo předcházejících 2070,- Kč 

rozdílem je 100,- Kč -  

jedná se o takzvanou povodňovou daň, která bude v platnosti pouze pro rok 2011 

- rozšiřují se daňové úlevy na penzijním připojištění o příspěvek zaměstnavatele 

poukázaný zaměstnanci instituci penzijního pojištění v EU a EHP. Limit pro  

osvobození zůstává nezměněn, a to 24 000,- Kč ročně. Poplatník si tudíţ můţe  

uplatnit nárok na sníţení základu daně nejvýše však 12 000,- Kč ročně. 

- daňové úlevy  u zaměstnaneckých benefitů zůstaly nezměněny /např. stravenky/ 

Mnoho trpělivosti a úspěchů v boji s úředními šimly nám všem z celého srdce přeje A.K. 

Zdroj: internetové články – Přehled změn v působnosti MPSV 



     

  

 

     

 

 

 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/lide-neznaji-sva-prava-ministerstvo-zrizuje-

poradny_187378.html 

Deregulace nájmů 

Lidé neznají svá práva, ministerstvo zřizuje poradny 

Nájemníci, kteří si nebudou vědět rady s deregulací nájemného, se mohou obrátit na 

specializované poradny. Jejich provoz zaštiťují ministerstvo pro místní rozvoj a Sdruţení 

nájemníků, které společně zahájily informační kampaň týkající se deregulace. Podle nich totiţ 

drtivá většina lidí netuší, kdy a proč mají právo na příspěvek na bydlení, a nevyzná se 

dostatečně ve svých právech.  

"Dostáváme týdne tisíce dopisů od nájemníků, kteří nevědí, jak postupovat v jednání s 

majitelem nebo si nejsou jisti, zda domluva probíhá tak, jak má," řekl Předseda Sdruţení 

nájemníků Milan Tabara. Podle něho dostávají nájemci od majitele písemné návrhy, které 

nejsou podepsané. Kdyţ je však nájemce podepíše, v tu chvíli návrh vypadá jako jejich 

iniciativa a dohoda se můţe změnit v jejich neprospěch. 

"Je to jen jeden z mnoha příkladů. Většina lidí 

například vůbec netuší, ţe mají nárok na příspěvek 

na bydlení," dodává Tabara. Telefonické linky a 

poradny Sdruţení nájemníků by podle něho měly 

právě v podobných  případech pomáhat. "Tato 

pomoc má především směřovat k lidem, kteří se 

ocitli v nové situaci, ve které se z mnoha důvodů 

špatně orientují," vysvětlil ministr Kamil 

Jankovský.  

Kromě poradenské činnosti chce ministerstvo se 

sdruţením během prosince připravit i manuál 

postupu, který by doporučoval, jak při vyjednávání 

o nájmu postupovat. "Nemyslím si, ţe to bude 

potřeba ve všech případech, podle mě většina jednání proběhne v klidu a lidé se normálně 

domluví, ale v extrémních situacích musíme mít způsob, jak pomoci," popsal Jankovský. 

Podle ministerstva by se proto lidé neměli při jednáních unáhlovat a v případě komplikací 

raději počkat, aţ vznikne cenová mapa. 

 

 

 

 

 

 

Kontakty připravené pro nájemníky: 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

tel.: 224 861 138, info@mmr.cz 

Sdruţení nájemníků (Praha): 

234 463 343, son@cmkos.cz 

Sdruţení nájemníků (Ostrava): 

604 598 939 



 

 

 

Pomluvy a vývoj pomluv 

Pomluvy a jejich vývoj jsou mimořádně dobře prozkoumány, poprvé Allportem a Postmanem 

v roce 1965. Víme, že se pomluva na své cestě světem velice rychle proměňuje. Dnes se to 

hraje i jako společenská hra.  

První dá šeptem k lepšímu nějakou informaci. Informace se předává od jednoho člověka k 

druhému atd., aţ poslední účastník vyřkne, co k němu jako informace dorazilo. Informace v 

závěru mívá uţ málo společného s informací na počátku. Tak snadno se proměňuje proto, 

že každý z nás má selektivní vnímání a selektivně vnímá těžiště informací. Všechno pro 

nás nemá stejnou důležitost. Značnou roli tu hraje mimo jiné vlastní aktuální životní 

problematika.  

Lidé, kteří právě uvaţují o 

rozchodu či rozvodu, nalézají 

vyjádření tohoto tématu v 

informacích častěji neţ lidé, pro 

něţ to právě „není téma“.  

Navíc se cestou od úst k ústům 

neustále ohlazují, nebo 

dokonce vypouštějí 

podrobnosti, které výpověď 

relativizují, protože lidé dávají 

přednost jednoznačné 

výpovědi.  

Na závěr tedy zazní pomluva: „Pan X se kaţdou noc vrací domů aţ ve dvě hodiny proto, ţe 

má milenku.“ A všichni uţ vědí, jak to bude dál. A pak X? Ten se podiví, aţ se ho někdo 

zeptá, jak je to s jeho rozvodem. Vţdyť dostal nové místo, kde musí pracovat do půlnoci, a 

vůbec ho nenapadlo rozcházet se svou ţenou. Můţeme si však pomyslet, ţe se nebude jen 

divit, ţe se také naštve. Bude moţná zuřit, aţ někdo dodá: „Není šprochu...“ Cítí, ţe je 

pomlouván. Ale co s tím můţe dělat? 

Vyvracet pomluvy je téměř beznadějné. Jakmile je začneme vyvracet, získají ještě větší 

význam. Šíření pomluv prožíváme jako cosi vysloveně nepřátelského, jako anonymní 

útok na náš soukromý život. Je to překročení důleţité hranice. Většinou pomluvy 

poškozují pověst pomlouvaného člověka a jeho pocit vlastní hodnoty. Navíc nevíme, kde 

se vzaly, jejich autor nebo autorka není k nalezení. Často uţ to nevědí ani sami lidé, kteří 

pomluvu rozšířili. Vědí to jen takoví, kteří rozšířili pomluvu naprosto vědomě, aby někomu 

skutečně ublíţili. V politice je to bohuţel stále běţnější způsob. 

Lidí, jichţ se pomluva týká, těch se dotýká hluboce. Nebývá to jen uráţka. Pomluva dokáže 

vysloveně škodit, můţe to být „slovo, které zabíjí“. I kdyby snad ne, přece jen uráží cit pro 

spravedlnost. Narušuje však také právo na soukromou sféru. Co je koneckonců sousedům 

do toho, kdy přicházím nebo přijíţdím domů, a jak si mohou dovolit vyvozovat z toho nějaké 

závěry, a ještě takové negativní? Ale komu to můţeme říci? Oběť pomluvy si připadá 



bezmocná, vydaná všanc druhým. Zlobí se, vyvstávají v ní zlostné fantazie, často však 

také pocit rezignace, kdyţ převládne pocit, ţe se proti tomu nedá nic dělat.  

Existují nicméně mezi námi takoví lidé, kteří na takovou situaci reagují tvůrčím 

způsobem; není jich mnoho. Tito lidé se prostě pomlouvačů přímo zeptají: „Tak co, uţ jste se 

rozhodli, jestli byt zůstane mně, nebo mé ţeně?“ Kreativitě se v tom nekladou meze. 

Abychom dokázali takovýmto způsobem reagovat, k tomu potřebujeme stabilní pocit 

vlastní hodnoty a jistou míru klidu tváří v tvář sprostotám.  

Zdroj:  Hněv a jeho smysl (Portál 2010) 

 

 
Milí čtenáři, dovolujeme si Vám představit paní Zdeňku Brujovou, psycholožku, kterou jsme požádali 
o krátký rozhovor:   
 

Jak byste vysvětlila případným neznalým čtenářům jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem a 

psychiatrem. 

    Psychiatr je lékař, který vystudoval lékařskou fakultu a dále se specializoval na obor 

psychiatrie. Má moţnost svým pacientům předepisovat léky, a pokud si rozšířil vzdělání, 

můţe poskytovat i psychoterapii. 

    Psycholog je absolvent filosofické fakulty, klinický psycholog se dále specializuje na oblast 

duševních porucha a poruch chování, pracuje s diagnostickými testy a poskytuje 

psychoterapii. Nepředepisuje léky. 

 

Mnoho Vašich pacientů si Vás chválí. Musí mít člověk pro psychologii nadání? 

    Myslím si, ţe pro práci psychologa je rozhodující jeho osobnostní zaloţení, to znamená 

soubor charakterových vlastností, především schopnost vcítění se, umět naslouchat, ale také 

nenechat sebou manipulovat.     

 

Vy se kromě jiného zabýváte i léčením závislosti na hracích automatech. Dá se podobná 

závislost vybudovat na čemkoliv? 

    Já osobně se nezabývám léčením závislostí. Závislost se dá jistě vypěstovat na čemkoli. 

Závislosti lze rozdělit na závislosti tělesné a psychické. Závislosti tělesné vznikají jen na 

určité psychoaktivní léky nebo jiné látky.    

 

Když jsme ještě u té závislosti na hracích automatech. Je nějaký universální postup, jakým se 

tito lidé léčí? 

     Příčiny a cesty ke vzniku závislosti na hracích automatech se u kaţdého gemblera liší, 

terapeutický postup se volí podle rozboru těchto příčin.  Univerzální postup neexistuje.  

 

Povolání psychologa je náročné, jak relaxujete? 

    Myslím, ţe mé způsoby odpočinku se neliší od jiných lidí. Mám hodně přátel, ráda sportuji, 

přečtu si knihu, jdu za kulturou a také ráda pracuji na zahrádce.      

  

Děkujeme za rozhovor a přejeme klidný advent 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samota Dana K. 

 

Samota je zasněţená pláň, 

se starou oprýskanou kapotou. 

Kolkolem pusto prázdno, ni  

ptáček nezazpívá, nic neřekne. 

Ani vločka bílá z nebe snášíc, 

mi nevyjeví nic. 

 

Radost?! - ţivota je naopak rozkvetlá 

louka,  

plná květů nejrůznějších barev, teď však 

všude je mokré pošmourné, plačtivé 

počasí, 

které ovlivňuje také naši duši a nám je 

těţko 

a touţíme po zpěvu ptačím, po rozkvetlém 

kvítí, 

sluníčku a teplu. 

 

Za půl roku se k nám tento čas vrátí, 

přinesou nám jarní kytičky. 

Zatím budem stavět sněhuláky, 

vyvezeme lyţe, sáňky, 

budeme se koulovat. 

 

 

Ty kytičko  Slávka P. 

 

Ty kytičko růţí 

udělej nám radost 

ty kytičko růţí 

buď tu s námi dál 

ty kytičko růţí 

rozvesel nám tvář 

ty kytičko růţí 

do vázy tě dám 

ty kytičko růţí 

pěkné místo máš 

ty kytičko růţí 

na okně se vyjímáš 

ty kytičko růţí 

místo v duši vyplňuj 

ty kytičko růţí 

krásně nám tu voníš 

ty kytičko růţí 

s námi je tu ámen

 

 

V minulém čísle byla ukázka z kníţky: E.Hemingway: Stařec a moře 



 

 

 

 

Pokračování z minulého čísla 

 

„No dobrá Petře, vezmi si ji, ale vycvičíš si ji sám.“ 

Musela jsem být váţně dobrá, kdyţ se mi podařilo přesvědčit i jeho šéfa. 

 „Ahoj Sárinko, budeš mi chybět.“ Přišel se rozloučit se mnou Vláďa a podrbal mě za 

uchem. „Vezmi si je a podával mi tenisák a jeţka.“ 

 „Haf!“ chytla jsem tenisák a jeţka nechala leţet. 

 „Mám si nechat jeţka, Sáro? 

 „Haf!“ a podala jsem Vláďovi pac na rozloučenou. 

 Policisté si mě odváděli z útulku. Byla jsem šťastná, ţe zas budu někam patřit a navíc, kdyţ 

budu šikovná, stane ze mne policejní pes! 

 Měla jsem opět nového páníčka a tenhle vypadal, ţe by mi nedokázal ubliţovat.  

Druhý den mě představil svým kolegům, ale ne uţ jako Sáru, jako Sarah, coţ znělo opravdu 

vznešeně.  Dostala jsem pohodlnou boudičku a můj člověčí kamarád mě začal cvičit. Byla 

jsem starší, neţ mí kamarádi, se kterými jsem šla do výcviku, roční slečna a prošla jsem si 

ošklivou zkušeností. To ovlivnilo i moji práci. Scházela mi průbojnost a ostýchavost mi zas 

přebývala., Všechny příkazy a povely mého pána jsem plnila s naprostou svědomitostí.  

„Sáro, byla jsi opět velice šikovná. Tady máš za odměnu, jako vţdy.“ 

„Haf, haf.“   

…a byl tu den D. Den, kdy jsem měla sloţit zkoušky a stát se právoplatným členem 

policejního sboru. Konečně jsem přišla na řadu, to byla doba! 

 „Do toho Sáro!“ povzbuzoval mě můj páníček 

Snaţila jsem se neudělat 

ţádnou chybu a snad se mi to 

i podařilo. 

 „Sáro, byla jsi moc 

šikovná.“ Pochválil mě na 

konci testu můj psovod, teď 

uţ musíme počkat jen na 

výsledky.“ 

To čekání se mi zdálo 

nekonečné. Nemohla jsem 

vydrţet stát ani sedět na 

jednom místě, byla jsem 

strašně nervózní. Stále jsem 

páníčkovi olizovala ruku. 

 „Neboj se, Sáro, já 

myslím, ţe jsi to zvládla.“ uklidňoval mě můj psovod.  



…a najednou se na stupínku objevil pánův nadřízený a začal vyhlašovat výsledky a mezi 

jmény jsem uslyšela i ta naše.  Sešel ze stupínku dolů a namířil si to k nám. Všem kolegům 

poblahopřál. 

„Sáro, mám velkou radost, výcvikem jsi prošla bez problémů, a ţe všechny body 

zkoušky si zvládla na výbornou. Tvůj úspěch je o to cennější, kdyţ pomyslím na to, čím jsi 

nedávno prošla. Vítej, mezi námi Sáro, stala ses právoplatným členem policie.“ 

„Haf, haf.“ a zasalutovala jsem mu. 

Od této chvíle byl ze mne specialista na vyhledávání drog. Budu pomáhat muţům zákona 

objasňovat trestné činy. Pomyšlení, ţe pouze jedna dávka můţe způsobit závislost nebo i 

smrt, mě trápí, ale zároveň motivuje být co nejlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optické iluze 

 

Podívejte se podrobně na obrázky, na kaţdém z nich je moţné vidět dvě různé osoby nebo 

dva druhy obrázků. Nevidíte je? Nezbývá nic jiného neţ trocha trpělivosti a cviku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Čím se zabývá astronomie? - zabývá se vesmírem 

2) Co znamená slovo filosofie?- je sloţeno ze slov filein a sofia - láska k moudrosti 

3) Kdo zaloţil islám?- Mohammed 

4) Kdo napsal rozhovory s T.G. M. – Karel Čapek 

5) Kdo napsal novelu stařec a moře? – Ernest Hemingway 

6) Zakladatel dadaismu byl……… Tristan Tzara 

7) Z čeho pochází slovo dadaismus? - ze slova dada- hračka 

8) Kdo byli tzv. prokletí básníci? Verlaine, Rimbeaud 

9) Co znamená slovo polis? – městské státy 

10)  Co to je koloseum – oválná aréna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dne 7.9. jsme 

vyrazili na šestidenní 

dovolenou do Paříţe. 

Vlakem jsme jeli 

nejprve do Plzně 

k obchodnímu domu 

Plaza, kde jsme 

čekali na autobus, 

který měl hodinu 

zpoţdění. Druhý den ráno, kdyţ jsme se probudili, jsme 

byli uţ v Lucemburku.  Z výkladu průvodkyně jsme se dozvěděli, ţe Lucembursko je 

velkovévodství a řadí se mezi nejvyspělejší státy v Evropě. Zde jsme navštívili katedrálu 

Noterdam a hrobku českého krále Jana Lucemburského. Kolem města jsme obdivovali 

zejména důmyslnou fortifikaci, která se majestátně 

vypínala nad hlubokým údolím ve středu města. Viděli 

jsme i kongresový palác, který byl pečlivě střeţen. 

Poté, co jsme se nabaţili krás zdejšího města, jsme 

pokračovali dále k Remešské katedrále. 

Prohlédli jsme si její nádherný interiér, nejvíce se mně 

líbila rozetová okna, gotické lomené oblouky a 

mozaiková okna. Po prohlídce katedrály jsme jeli do 

podniku  Šampaň, kde někteří účastníci zájezdu 

absolvovali prohlídku vinných sklípků i s odbornou přednáškou o tom, jak se vyrábí pravé 

šampaňské. Posléze jsme dojeli aţ k hotelu Premiér Class, kde jsme se ubytovali. Hotel byl 

součástí paříţského předměstí a jeho nevýhodou bylo, ţe byl nedaleko hlavní silnice. Další 

čtyři dny jsme ráno vstávali kolem sedmé hodiny, aby se vše stihlo, protoţe program opravdu 

hodně nabitý. Byli jsme na Eifelově věţi, odkud byl překrásný výhled po celé Paříţi. 

Navštívili jsme také katedrálu Noterdam, Louvre, zámek Fontagne Blow, Versailles a také 

moderní čtvrť La de Fan, kde si člověk připadal jako v New Yorku. Poslední den večer 

v sobotu jsme se plavili po řece Seině večerní Paříţí na lodi a viděli jsme nádherně osvícenou 

Eifelovu věţ i další památky. Po obou dvou březích posedávaly skupinky lidí a mávali nám. 

Byla to vskutku nádherná romantická plavba a moc se nám líbila.  Po skončení plavby na nás 

čekal uţ autobus, tak jsme nastoupili a vraceli jsme se zpátky obohaceni záţitky zpět do 

České Republiky. 

 

 

 
Kdyţ se řekne astronomie, co se mi vybaví? 

Nebe plné hvězd a ten nádherný Měsíc a 

Slunce, bez kterého by nebyl ţivot na Zemi 

nebyl moţný. Uţ od pravěku, kdy člověk 

stoupl na zadní, a pohlédl k nebi, zatouţil 

se jich dotknout, proběhlo mu aţ mrazení 

v zádech z toho jak náš Měsíc a Slunce 

ovlivňují náš svět. V dnešní době se to 



tak uţ nevnímá a je to moţná škoda. Vydechneme moţná v úţasu nad fotkami galaxií, které 

jsou od nás vzdáleny miliony let, moţná nás potěší prolétající kometa, zadrţíme dech při 

úplném zatmění Slunce, ale co ty blízké planety? Jak daleko do vesmíru jsme se dostali? 

Přistáli jsme slavně na Měsíci, plánujeme cestu na Mars. Tak si o nich něco povíme. Ţe to 

všechno víte? Jen dobře. Středem naší soustavy je Slunce ta hvězda, která dává teplo a světlo. 

Je mnohosetkrát větší neţ naše Země, je celá ţhavá. Ţhavá tak jak si nikdo z nás neumí 

představit. Jednou z ní bude tzv. bílý trpaslík, ale těchto dnů se nikdo z nás nedoţije. Uţ třeba 

jenom proto, ţe těsně před touto dobou zvětší svůj objem natolik, ţe Země bude plout těsně u 

jejího vnějšku. Následuje Merkur – malý kulatý pekáček bez vlastní atmosféry. Blíţe k nám a 

velice nadějně vypadající Venuše je zase skleník o 400 stupních a tak hustou atmosférou, ţe 

rozdrtila vše, co tam přistálo. Na řadě je samozřejmě matička Země s Měsícem a dál po ní 

Mars - ten sen všech fantastů o tom, ţe tam potkáme zelené muţíčky. A jeho dvojí doprovod 

Phobos a Deimos. Dál nás čeká kupa asteroidů - prý bývalá planeta, ale někteří soudí, ţe 

vzhledem k blízkosti jejich velkého souseda Jupiteru, tam asi ţádná nebyla. Jupiter je vůbec 

největší planeta naší soustavy se spoustou oběţnic. Má Rudou skvrnu na svém povrchu, do 

níţ by se vešli dvě Země a je to prý takové velké tornádo, ale nikdo dosud nedostal dost 

odvahy to tam jít prozkoumat. Za ním se schovává Saturn se svým prstencem a další kupou 

měsíců. A Neptunem nyní oficiálně končí naše planetární přehlídka, protoţe Pluto s jeho 

obrovským průvodcem Charónem bylo vyškrtnuto ze seznamu planet. Astronomové doufali, 

ţe tam ještě v dálce za ním je jedna planeta, která přece musí vysvětlit všechny jevy, kterými 

se naše celá soustava vymyká. Ale ţádná tam není, uţ jenom další kupa asteroidů. Tím se 

s Vámi pro tentokrát loučím a slibuji, ţe příště uţ opravdu vyrazíme spolu tam dál do 

vesmíru. 

Napsala Jitka S.     

 

۩ 
 

V této rubrice se bude psát o našich chalupách a chatách, aj. Bude z Annína o chatě rodiny 

pana Zdeňka S.  

 
Je Léta Páně 1946, rok po válce a 
můj pradědeček kráčí lesem 
s nápadem postavit chatu ve 
vesničce Annín v blízkosti řeky 
Otavy nádherném koutu Šumavy. 
Nutno podotknout, že tato chata, 
zde stála jako první a časem se tu 
chaty rozrostly jako houby po 
dešti. Chata byla postavena 
z modřínového dřeva a dlažba na 
verandě byla z kamene. Není zde 
zaveden plyn, takže sporák je 
připojen k plynové bombě. Naše 
chata nemá ani koupelnu, takže 
se musíme mýt v řece. Má pouze 
kohoutek se studenou vodou, 



která se vždy musí  napumpovat a voda je vedena ze studně, nahoru na půdu do sudu a odsud je 
rozvedena trubkami na toaletu a do kuchyně. Vodu z této studně, ale nepoužíváme jako pitnou, 
protože studna je vedle chaty a má průsak z řeky. Pro vodu si chodíme  k podnikovým chatám, ke 
kterým to nemáme daleko. Naše chata zkrátka není pro lidi, kteří mají rádi přepych,  nemáme zde ani 
televizi, jsme odkázáni pouze na rádio. Jezdíme tu s bratrem a  rodiči již od dětství. Sbíráme zde 
houby, jezdíme na výlety, koupeme se v řece a hrajeme zde také stolní tenis, protože tu máme 
pingpongový stůl. Někdy také zajdeme na pivo do místní hospůdky mezi místní štamgasty. Jako 
zajímavost uvedu, že nad vesnicí je románský kostelík Mouřenec s kostnicí, který byl v roce 1992 
opraven. Tak jste se dozvěděli něco málo o tomto kouzelném místě a v příštím čísle bude tato rubrika 
pokračovat jen s tím rozdílem, že vyprávět bude zase někdo jiný. 

 

 

 

 

 

 

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

Bouřka-jak-vzniká? 

 

Ţivotní cyklus bouřkové buňky se skládá ze tří po sobě následujicích etap. Ve fázi rozpínání 

vytváří stoupání vlhké vzduchové hmoty (konvekcí nebo přílivem studené fronty) kumulus. 

Pokuď je vzduch nestabilní, teplé proudy pokračují ve stoupání, tím mrak stále narůstá, aţ 

přejde do stádia kumulonimbu. Jakmile dosáhne tropopauzy, mrak se přestane rozpínat do 

výšky a naplní se ledovými krystalky, které spustí sráţkový proces. Tehdy bouřka vztupuje do 

fáze zralosti : studený a teţký vzduch z vrcholu mraku prudce klesá ve formě silných proudů, 

provázených blesky a prudkými lijáky. Bouřka se rozplyne, jakmile větrné proudy pocházejí z 

vrcholu mraku ochladí zemský povrch do té míry, ţe zbaví mrak teplého vzduchu, který mu 

dodával energii. Kumulonimbus se rozpadá, déšť ustává a na obloze zůstane jen několik 

neškodných mraků typu cirrus a altokumulus. 

Celý cyklus netrvá déle neţ jednu hodinu, ale větrné proudění, která se šíří po rozpadu 

bouřky, mohou narazit na další teplé a vlhké vzduchové hmoty a podnítit tak vývoj nové 

bouřkové buňky - mnohobuňková bouřka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Románský sloh  - 1.díl 
 

Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích 

se běţně označují společným názvem románské. 

Ozývá se v něm latinské jméno Říma - Roma, 

neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřily k 

tehdy jiţ zaniklému římskému impériu, kde 

stavitelství z kamene mělo staletou tradici. Odtud se 

s určitým zpoţděním a v prostších, zjednodušených 

a často zhrublých formách šířilo i do ostatní 

Evropy, a tedy také do našich zemí.  

Rámcové a ne zcela výstiţné pojmenování 

nejstaršího období stavební tvorby  

(ve starší literatuře ostatně najdeme označení 

"byzantský sloh") zahrnuje i dva předrománské slohy:  

- sloh karolínský, určující západoevropské umění v 9. století n.l. a nazývaný po Karlu 

Velikém (768-814), tvůrci veliké říše, jenţ v roce 800 přijal římskou korunu a usiloval i v 

umění vyrovnat se starověkému Římu (u nás tento sloh zastupuje svatováclavská rotunda sv. 

Víta v Praze)  

- sloh ottonský, časově vyplňující 10. století. Nese dodatečné pojmenování podle čísaře Otty 

Velikého, který pokračoval v pokusech o obnovu slávy římské říše na poli politickém i 

kulturním. (Z našich památek je ukázkou ottonské architektury bazilika sv. Jiří na Praţském 

hradě, i kdyţ zčásti pozměněná obnovou po ohni 1142).  

O předrománském - ottonském - období, vyznačujícím se hmotností a nepatrnou členitostí 

těţkých staveb, lze v naší architektuře mluvit takřka aţ do přelomu 11. a 12. století, kdeţto 

vlastní románský sloh, v západní Evropě rozšířený po celé 11. a 12. století, se v české oblasti 

rozvíjí hlavně po roce 1100. Vrcholu dosahuje ve skupině kostelů z prvé poloviny 13. století. 

Kolem roku 1240, jiţ souběţně s doţívajícím románským slohem vyrůstají první gotické 

stavby.  

Dnes je jiţ známo, ţe na Velkou 

Moravu nepřinesli křesťanství teprve 

Konstantin (Cyril) a Metoděj r. 863, ale 

ţe se sem šířilo jiţ dříve, ze západu i s 

nebezpečím politické závislosti na 

tehdejší Východofranské říši - a ţe 

Rostislavovo jednání s byzantským 

císařem Michalem III. a příchod obou 

slouňských bratří měly toto nebezpečí 

odvrátit. Nepřekvapuje proto, ţe 

mnohé z téměř dvaceti kostelů, jejichţ 

půdorysy byly odkryty, je moţno klást 



do období předcyrilometodějského.  

Podélné předcyrilometodějské kostely se vyznačují 

pravoúhlým kněţištěm a kromě drobných prostých 

jednolodí se dochovaly i sloţitější dispozice.  

Cyrilometodějskému období se naproti tomu přisuzují 

drobné i velké kostely s půlkruhovými nebo 

podkovovými půdorysy apsid a opět podle dochovaných 

dispozičních analogií - tentokrát byzantských - se u 

větších sloţitějších staveb předpokládají viditelné 

kupole nekryté kuţelovou střechou. Některé z těchto 

kostelů mívaly velkou západní předsíň zvanou nartex, 

určenou pro dosud nepokřtěné osoby.  

 

Ve 12. a 13.století se stěna lodi i apsidy obohacuje 

slepými arkádami nebo oblými příporami a jen zcela 

vzácně se vyskytuje zdrobnělá galerie.  

Jako podpora se uplatňují jednak hmotné pilíře 

čtvercového nebo kříţového průřezu, jednak sloupy s krychlovou, kalichovou nebo košovou 

hlavicí a s nároţními drápky při patce. Menších sloupků se uţívá také v typických sdruţených 

podvojných, potrojných a víceosých oknech, obvyklých v různých kompozicích (střídání 

počtu otvorů a pořadí i několika pater nad sebou) hlavně v horních částech věţí, u velkých 

sálů, v klášterních ambitech nebo u bočních tribun řádových (klášterních) kostelů.  

V době, kdy umělecký projev určuje románský sloh, ovládl naše země jiţ plně feudalismus. 

Na samém počátku historického období - na přelomu střední a mladší doby hradištní - 

sjednocuje zemi, rozdrobenou na více kmenových kníţectví, dynastie Přemyslovců a nadále v 

Čechách, rozdělených ve správní kraje, vládne praţský kníţe (na Moravě údělná kníţata) a 

později král. Z některých členů panovníkovy druţiny se vytváří šlechta a jí podléhá 

nesvobodné venkovské obyvatelstvo, zabývající se téměř výhradně zemědělstvím a chovem 

dobytka a vyrábějící jen tolik, kolik potřebuje k obţivě a desátkům pro svého feudálního 

pána. Stará rozlehlá hradiště s prvními zděnými kostely a paláci, přeţívající v hradské 

soustavě místy aţ do 12. století, se postupně nahrazují mnohem menšími kamennými hrady. 

Pod nimi, při dálkových obchodních stezkách a na zastávkách cizích kupců, vznikají trţní 

osady, předchůdkyně mnohem pozdějších, teprve v gotice zakládaných měst s právem a s 

rozvinutou obchodní a výrobní sloţkou. 

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

 

 

 

 



A o čem se dočtete příště? 

 

 

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

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

3) Dozvíte se ještě něco z astronomie 

4) A další ... 

 

Vytvořili klienti Fokusu České Budějovice 

adresa: Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice 

telefon: 383 310 835; 774 893 657; 774 983 262; 774 683 262 

fax:  

mail: fokus@fokus-cb.cz 

web: www.fokus-cb.cz 
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