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Novinky

 Díky vánočním trhům získal Fokus z prodeje vlastních výrobků 4500 Kč.
 Fokus má nového pracovníka Pavla Hraběte.
 Fokus obsadil třetí místo v bowlingovém turnaji v Táboře.
 Fokus má nové prostory, kde se budou konat školení a bude tam k dispozici

pingpongový stůl.
 Probíhá další část Mostu do budoucnosti
 Vznikají nové internetové stránky věnované sociálně zdravotní oblasti

www.lidemezilidmi.cz

Akce

Pinpongový turnaj



Jak tomu již ve Fokusu bývá, uspořádal náš Fokus České Budějovice turnaj ve stolním
tenise. Ten se konal dne 11.10.2011 ve Sportovní hale ve Stromovce. Zúčastnili se ho naši

přátelé z Fokusů Strakonice, Tábor a Český
Krumlov. 
Celkem se nás sešlo na čtyři desítky. Několik
hráčů bylo natolik zdatných, že některé zápasy
byly odehrány víceméně z povinnosti a
v poměrně rychlém sledu. O to však tolik nešlo.
Atmosféra u všech zápasů byla totiž vynikající
a uvolněná. Někteří hráči, mě nevyjímaje, se
turnaje ve stolním tenise zúčastnili vůbec
poprvé.  
Ukázalo se, že nejzdatnější byli fokusovští
z Českého Krumlova, jejichž hráči se stali také

celkovými vítězi, následováni Fokusy České Budějovice a Strakonice. Z jednotlivců se stal
vítězem Vítek Vrhel z Českého Krumlova.

Přednáška o depresi v Krumlově
Ve středu dne 5. října 2011 jsme v rámci týdne duševního zdraví aneb týdne obyčejného
šílenství v Českém Krumlově navštívili tamní FOKUS. Konala se zde přednáška pana doktora
Gábora Nagyho tentokrát na téma DEPRESE!
Za budějovické FOKUSáky jsme se do Č. Krumlova vypravili jen ve dvou. Když říkám my,
myslím tím dva „reprezentanty“ z řad uživatelů služeb budějovického Fokusu, konkrétně já -
Danča D. a se mnou též Zdenda P. - toho času dychtiví nováčci. 
Podle hesla důvěřuj, ale prověřuj jsme měli zjištěno a zároveň několikrát potvrzeno, že na
požadovaný čas se z Č. Budějovic do Č. Krumlova dostaneme autobusem. Tam vystoupíme
na autobusovém nádraží a na něm už nás bude čekat někdo z FOKUSu -  a doprovodí nás
přímo na místo konání přednášky. Ani já ani Zdenda jsme totiž v krumlovském FOKUSu
ještě nebyli. Já jsem sice tušila kde se v Českém Krumlově nachází ulice uváděná v adrese
tamního FOKUSu, ale rozhodně jsem neznala zkratku přes areál krumlovské nemocnice,
kterou jsme s Katarínou šli. Právě ona nás totiž, přesně dle výše zmíněné dohody, z
autobusového nádraží opravdu doprovodila. A pak už následovala jen samá ach, och, jééé
apod., protože to v krumlovském FOKUSu mají opravdu pěkné, barevné, milé a útulné. Byla
nám nabídnuta „domácí“ citrusová limonáda, která nám po cestě ve vyhřátém autobuse přišla
vhod. Čas rychle plynul, pan doktor vyprávěl o svých vědomostech a zkušenostech týkajících
se depresivních pacientů v jeho praxi, až bylo téma vyčerpáno. Kdykoli během přednášky měl
každý možnost zeptat se na cokoli k danému tématu a tak jsme dostali mnoho informací i
odpovědí na své (mnohdy i nevyřčené!  ) otázky. Ačkoli je téma DEPRESE často
zlehčováno, je to nemoc se vším všudy, vyžadující léčbu a patřičnou pozornost. Dotkli jsme
se i tématu léčby pomocí elektrokonvulze („elektrošoků“) a potřeb omezujících pohyb
depresivních, psychotických a psychiatrických pacientů. Nakonec jsme se ale - díky vlastním
příhodám při lázeňské (i jiné) terapii a náhledu na obtíže spojené s léčbou deprese jedné ze
zúčastněných klientek - i zasmáli. 
Za zajímavé povídání a společně strávený čas jsme pana doktora „uplatili protislužbou“. 
Shodou okolností se mu hodilo, že jsme jeli do Budějovic a měli jsme v autě jedno volné
místo. 
A tak se nás v  malém služebním autíčku „mačkalo“ pět. Ale my – na zadním sedadle – jsme
se tiskli ráááádi. 



MISS DÝNĚ

     Dne 21. října měla naše Českobudějovická
pobočka Fokusu výlet do Českého Krumlova, kde se
měla konat soutěž o nejlépe vyzdobenou dýni-Miss
dýně. Většina z nás, Budějovičáků tam jela na výlet
se záměrem opékání vuřtů.
Při soutěži Miss dýně samozřejmě vyhráli krumlovští.
Po soutěži jsme se prakticky všichni vydali k
nedalekému ohništi, obtěžkáni dřevem na opékání, a
potřebnými potravinami.
Po rozdělání ohně a konzumaci, nepovinném úklidu
jsme ukončili nádherný výlet, protože i počasí bylo

velice vlídné a příjemné.

Bowlingový turnaj v Táboře

Jak tomu každoročně bývá, byl uspořádán tradiční Fokus bowling cup, který se konal
tentokrát v Táboře. Termín připadl na 13.12.2011. Vedle místních se ho zúčastnil také fokus
Pelhřimov a také my z Českých Budějovic. Cesta do Tábora proběhla v naprostém pořádku.

Po krátké prohlídce města Tábora
jsme se odebrali do místa turnaje.
Samotný turnaj proběhl hladce.
Hrálo se celkem na 3 drahách,
každé město mělo svou samostatnou
dráhu a střetli se jak družstva, tak
jednotlivci mezi sebou (Tábor
reprezentovalo 8 hráčů, Pelhřimov 4
hráči a nás z Budějovic celkem 11
hráčů). Samotné klání ukázalo
naprostou vyrovnanost mezi
jednotlivými týmy, přičemž každý
tým fandil těm svým. Z družstev
vyhráli Táborité se 76 body,
následovaní Pelhřimováky se 73

body a Budějovičáky 70 body. Z jednotlivců pak vyhrál Budějovičák Karel Čížek se 108
body, následovali Táborští Kristián Cvič a Radek Novotný se 105 body, třetí skončil nakonec
další Budějovičák Karel Smolen. 

Týmy a hráči si rozdělili mezi sebou diplomy a ceny a po jejich udělení se hráči
odebrali do svých domovů s přáním uspořádání podobného turnaje v roce 2012.

Výlet do Plattlingu



Milí čtenáři našeho časopisu, v letošním roce v letních měsících se nám podařilo navázat
písemný kontakt se sociálně  - psychiatrickou  službou
v sousedním Německu, konkrétně sídlící v městečku
Plattling v Bavorsku.  Jak vyšlo brzy najevo, vedoucí
této služby, pan Bernhard Schneider působí ve svém
volném čase jako muzikant a vede kapelu „saxofoniků“.
Nejprve jsme se snažili pozvat tuto kapelu k nám na
týdny duševního zdraví, z čehož nakonec sešlo, ale když
se v listopadu pan Schneider přihlásil s pozváním na
benefiční mikulášský koncert této kapely, neváhala jsem
a kontaktovala ho s prosbou, zda bychom mohli
opravdu přijet a přespat, abychom se mohli koncertu
zúčastnit.  A skutečně jsem za pár dní obdržela
předběžnou kladnou zprávu. 

      Příprava na cestu byla složitá. Nejprve bylo třeba
zjistit možné spoje a ceny, nakonec se ukázalo, že
jedinou cenově přijatelnou možností je bayern-böhmen
ticket pro 2-5 osob, který platí ve vlaku v českém a
německém příhraničí a dá se koupit pouze v Praze, nebo

poslat poštou do ČB. Do poslední chvíle jsem ale nevěděla, kolik že zájemců se mnou pojede,
a tak, když jsme se v pondělní dopoledne konečně sešli čtyři, musela jsem poprosit svého tátu,
aby lístek zakoupil a poslal ho vlakem do ČB. Akce byla úspěšná, lístek dorazil a v úterý
dopoledne jsme konečně vyrazili. Cesta vlakem byla dlouhá, jak jsme se blížili k hranicím,
začal se objevovat sníh. Když jsme dorazili až do Železné Rudy,(Beyerisches Eisenstein),
mohli jsme se koulovat. My jsme ale zvědavě obhlíželi vlak německých drah, který už čekal
na nástupišti, zkoumali jsme, jak že se otevírají dveře a vysouvají schůdky. Cestou po
Německu jsme zachytili prvních pár slov v němčině od dětí, které jely za školy, a pak už se
začalo stmívat. Přes město Deggendorf jsme projeli již ve tmě a poté, co jsme vystoupili na
konečné v Plattlingu, byla tma tmoucí.
       Navíc pršelo. Zeptali jsme se na cestu do bavorského červeného kříže (zřizovatele
sociálně psychiatrické služby)v Luitpoldstrasse 14. Jedna mladá slečna se nás ujala a vzdor
nečasu, který vládl, nás dovedla až na místo. Tam se s námi rozloučila. Vešli jsme tedy
dovnitř. Vypadalo to tam ale zvláštně, skoro jako v nemocnici. „Tady je domov seniorů“,
sdělila nám jedna z jeho obyvatelek. Vyšli jsme tedy opět na ulici. Z okna sousední budovy
vyhlížel pán a zvědavě si nás prohlížel. „Dobrý den, hledáme sociálně- psychiatrickou
službu“, snažila jsem se říci, tak to hledáte mě, Agáto, odvětil pán. Byl to Bernhard a už nás
zval dovnitř a srdečně vítal.  Nejprve jsme se ubytovali, pak jsme vypili kávu, zaplatili 10 eur
za vstupné a za nocleh, předali dary a po nějakém čase jsme se odebrali nahoru do „Josefova“
sálu, kde probíhal mikulášský koncert. Sál byl krásně vyzdoben a nalákal nás tak vánočně, byl
to vlastně původně kostel (špitálu, jak jsme se později dověděli).  Mezi příchozími bylo hodně
seniorů, ale i mladších, všichni přišli v dobré náladě a s některými jsme hovořili.  Dostali jsme
zdarma hned několik nápojů (Apfelschorle, nebo kolu smíchanou s limonádou, apod.) Pan
Schneider na začátku koncertu všechny přivítal, nás příchozí z Budějovic obzvláště srdečně a
nahlas a po bouřlivém potlesku koncert začal. Saxofonisté se nenechali zahanbit, hráli krásně.
Aby si trochu odpočinuli, prokládali své skladby také různými příběhy, básněmi, apod. – které
se týkali Vánoc, Mikuláše, sněhu, apod., všechny byly veselé, co všechno ale nám básně
vlastně chtěli říci, neví úplně přesně nikdo z nás.  Všem se nám ale koncert moc líbil, ale brzy
po jeho skončení jsme se odebrali ke spánku, neboť nás dlouhá cesta vlakem velmi zmohla. 
Pokračování příště



Vánoční posezení

Byl čtvrtek, jako každý týden. Vyrazila mezi přátele, dnes však vstříc vánočnímu posezení. 
 Když jsem dorazila na místo, v  kuchyňce se již vršily tácy s občerstvením, cukrovím a
vánočkou, co sami upekli klienti našeho sdružení, a vařil se vánoční punč. Co příchozí, to
dobrá nálada. Všichni byli dobrém rozmaru. 
 Krásné vánoce nám všem přišla popřát i paní ředitelka. Postupně se mezi námi
vystřídali všichni pracovníci sdružení.

Vánoční posezení zahájily i dvě klientky z krumlovského Fokusu, které nám ho přijely
zpříjemnit hrou na kytaru a flétnu. Snad i vánoční koledy přispěly k tomu, že chlebíčky,
cukroví mizelo z táců jak pára nad hrncem a vroucí punč zahřál ty, kterým byla zima. 

A jako Astronomie – 5.díl

Co jsme si minule slíbili to i splníme – budeme věnovat velkým hvězdám.
Supernovy jsou ty nejhmotnější hvězdy ve vesmíru, které nevydrží nápor gravitační síly a
jejich jádro se zhroutí. V případě supernovy je toto zhroucení doplněno o ohromnou explozi.
    Této samotné explozi se tedy říká supernova. Při ní se jasnost hvězdy zvětší během krátké
doby mnohomiliardkrát a dochází k explozivnímu vzniku nových atomových jader). Velká
část původního hvězdného materiálu je při explozi vyvržena velkými rychlostmi do okolního
prostoru a tím se šíří několik desítek tisíc let. Zbylé jádro hvězdy nyní tvoří neutronová
hvězda (pulsar) nebo dokonce vznikne černá díra. K výbuchu supernovy dojde v naší Galaxii
podle odborníků jednou za 30 let.

Neutronové hvězda je pozůstatkem velmi
hmotných hvězd. Pulsary mají svůj název
odvozený z jedné významné vlastnosti, tyto
hvězdy díky rotaci, kterou převzaly od původní
hvězdy, vysílají periodické pulsy. Časem pulsar
vyzařováním ztrácí rotační energii a perioda
pulsů se zpomaluje. Osamocený pulsar tak
chladne a stává se z něj velmi hustá černá koule.

V případě kolapsu veleobra, tedy velmi hmotné
hvězdy, může vzniknout černá díra.
Zkolabované jádro má tak velkou hmotnost, že
způsobená velmi silná gravitace přitahuje vše,
co se v okolí hvězdy nachází tedy i světlo. 

Jak tedy vědec pozná, že tam je? To je složitější - jsou určité pozorovatelné jevy, které jsou
s černou dírou spojené a tak když je vědec na ve vesmíru objeví, usoudí, že tam někde se
schovává černá díra.
Nechme hvězdy hvězdami a pokračujme vesmírem. Co planety? Jsou jinde, tedy dál ve
vesmíru planety jako u nás? Vědci jsou přesvědčeni ve svých výzkumech (tedy hlavně
pozorováním supervelkými dalekohledy), že tam jsou. Jenže všechny sci-fi o tom, že poletíme
hyperrychlostí někam daleko se nedá jen tak zrealizovat – jestli tedy vůbec. Sondy ano, jsou
plánovány tzv. nanosondy (velmi malé), které by mohli urazit dlouhé vzdálenosti těsně pod
rychlostí světla.



Můžeme vesmírem posílat zvuk (a také posíláme) – šíří se vesmírem z veškerého našeho
vysílání (televize, rozhlas,…) jenže jeho rychlost je ještě pomalejší než u světla, a tak jeho
pouť od začátku všeobecného vysílání je zatím jen opravdu vesmírný kousek od Země.
A víte, že kromě hmoty, která je ve vesmíru, existuje tzv. antihmota? Jéé, to je tedy věc! Jako
by hmota mohla existovat v záporných hodnotách (někde asi chybí)! Ale je to tak. Vědci jsou
si jistí, že kolem ve vesmíru je spousta antihmoty.
A co příště? Bude nějaké příště? Ano, příště se budeme věnovat… A víte, co nechte se
překvapit.

Aktivity ve Fokusu

Tvořivá dílna
Tvoříte rádi? Tak jak to, že s námi nechodíte do Tvořivých dílen ? Jednak je tam ateliér
Kočka o kterém jsme si už vyprávěli a také dílna Nikolína, kterou vede paní Daniela, šikovná
to paní. Můžete si vytvořit vše, na co si vzpomenete i nevzpomenete. Vyzkoušet věci, které
jste již někdy vyzkoušeli nebo nezkoušeli vůbec.  Už jsem Vás zaujala?  Tak šup a hurá na to.
Papír, plast, kámen, látka a mnohé jiné na vás netrpělivě čekají!

Alternativní medicína

  Homeopatie.
Homeopatie je, metodou spojujicí řadu výhod, a tutíž představuje skutečnou metodu
budoucnosti. Za otce homeopatie je považován dr.Samuel Hahnemann, i když o  ní mluvilo
mnoho jeho předchůdců,dokonce i Paracelsus.  Dr. Hahnemann vydal v roce 1795 první
učebnici homopatie a od této doby se tato metoda více nebo méně intenzivně provozuje,
zejména v západní Evropě. V takřka všech evropských státech jsou homeopatické lékárny:U
nás je tato metoda naprosto neznámá, pouze starší lékárníci o ní něco vědí.
   Homeopatie vychází ze zásady „Similia similibum curantum“, což znamená, že „podobné se
léčí podobným“. Jinými slovy: že nemoc je léčena stejnými prostředky, jaké jí způsobují. Na
tomto principu byly na začátku provozování této metody postaveny zkoušky jednotlivých
látek. Homeopatické léky jsou většinou v tekuté formě, v poslední době se velmi šíří užívání
pastilek, protože to je mnohem praktičtější. Pochopitelně existují i tinktury, masti, extrakty i
tablety, vše s velikým ředěním základních látek, kterými jsou ve většině případů byliny.
   Ředění je vlastně základem homeopatických léků. Provádí se podle přesně stanovených
pravidel, která jsou v zahraničí dána „Homeopatickým lékopisem“. Vlastní ředění se provádí
destilovanou vodou nebo lihem, většinou o koncentraci do 40%. Provádí se tak, že na 1 díl
základní látky se bere 9 dílů lihu.
    Homeopatie je medicína budoucnosti, je to tvrzení zcela opodstatněné. Kdo je nejdříve
zrealizuje, udělá nejvíce pro zdraví svého národa i pro státní pokladnu. Na druhé straně bude
ovšem ohrožován mnoha podniky a lidmi, kteří si na lécích a nemocech vybudovali slušnou
existenci.
   Stačí jen několik argumentů, z nichž některé jsou jasné všem. Některé lze hladce dokázat:
   a) všechny chemické léky mají vedlejší účinky,
        homeopatické nikoli,
   b) normálních bylinných léků nelze v žádném případě
        zajistit dostatek,
   c) každou látku je možno ředěním a mícháním upravit  
      nejen pro hypo- a hyperfunkce, ale i pro jiné aplikace,   
   d) finanční náklady na léky a léčbu většiny nemocí jsou      



       prostě směšné.

    Homeopatie se pomalu ale jistě prosazuje v celém světě, i když při vší logice jejího
zavádění není toto prosazování lehké ani jednoduché, protože současný farmaceutický
průmysl s milióny zaměstnanců a ani současná medicína tomu nepřejí.
    Účinná aplikace homeopatie u nás je ovšem zatím vyloučená, protože v celém státě je jen
málo homeopatů, ale zavedení by nemuselo trvat dlouho, protože jednoduchost výroby léků a
dostatek základních látek umožňují začít s minimálním vybavením a rychle. Ale v každém
případě je možno využít homeopatie i pro jakoukoliv samopomoc.
  Samozřejmě podobně jednoduchým způsobem možno i bez hlubších znalostí zhotovit masti,
prášky apod.
Pokračování příště.    

Což takhle dát si

Milí čtenáři,
Ráda bych Vás seznámila s novou rubrikou tentokrát na téma vaření. V každém čísle vyjdou
recepty, které mají základní potravinu společnou. Začneme zdravou kuchyní, budeme
pokračovat přes méně zdravou až k vyloženě nezdravé. Ale nebojte, na všechny chuťové
buňky se dostane! Půjde vždy 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 až na výjimky recepty
cenově dostupné. Ke každému jídlu bude vždy rozpočet pro 2-4 lidi s podílem peněz na porci
Což takhle dát si houby?
V našich krajích jsou houby tradiční součástí jídelníčku. Znáte tyto recepty? Nebojte, nebudou
poslední, ještě někdy se k houbám vrátíme.

Rychlá - Dušené houby s kapustou
Kapustu nakrájíme, přidáme jemně nakrájenou cibuli, osolíme, opepříme, podlijeme vodou a
dusíme. Na rozpuštěné slanině dusíme houby do měkka a pak přimícháme ke kapustě.
Zahustíme syrovým nastrouhaným bramborem a chvilku dodusíme. Než vše doděláme,
nahřejeme v páře kolečka knedlíků.

Pro    2 Cena pro 2 Pro   4 Cena pro 4
Kapusta ½ hlavičky 15 1 celá 15
Cibule 2 ks 5 3 ks 7
Anglická slanina 20 dkg 30 40 dkg 60
Sůl a koření
Houby 25 dkg 25 0,5 kg 50
Brambor 1 - 2 ks 5 2 - 3 ks 7
Knedlík 1 malý 15 1 velký 20
Celkem 95,- 159,-

Střední - Dušičky na houby
Dáme vařit oloupané brambory na krájené na kostky. Vaříme 30 minut a na konec slejeme.
Mezitím na pánvičce zpěníme na trošce oleje najemno nakrájenou cibulku, přidáme játra a
orestujeme je. Z žampionů vykroutíme nožičky, najemno je nakrájíme a přidáme k játrům.
Směs můžeme zahustit hrstí strouhanky. Okořeníme trochou soli, petržele, pepře a máme-li,
pak lžíce až dvě portského vína (může být i silnější sladké červené víno). Ze směsi vytvoříme



12-16 hromádek, které vložíme do kloboučků žampiónů. Zapékací misky z keramiky zvané
dušičky vymažeme kouskem másla a do každé složíme 3-4 plněné houbové hlavičky.
Naplněné dušičky naskládáme na plech a vložíme do vyhřáté trouby. Zapékáme cca 15 minut,
pak sundáme pokličky, povrch v misce pokryjeme tenkými plátky Hermelínu a odkryté
vrátíme dušičky do trouby na cca 5 minut. Pokud je nechceme hned servírovat, přikryjeme
pokličkami, aby obsah navychladl. Nemáme-li „dušičky“, můžeme naskládat plněné
kloboučky do vymazaného pekáčku a zapékat je všechny dohromady. 
Poznámka: Pokud chceme, můžeme do směsi dušených jater s cibulkou přidat před plněním
kloboučků pár najemno potlučených jader vlašských ořechů. 

Pro 2 Cena Pro 4 Cena
Brambory 30 dkg 5 60 dkg 10
Cibule 1-2 5 2-3 7
Játra 25 dkg 15 0,5 kg 30
Žampiony 25 dkg 25 0,5 kg 50
T r o c h a
strouhanky

1 10 1 10

Sůl a koření
Trocha vína Není nutné Není nutné
Trocha másla 1 15 1 15
Hermelín 1 20 2 40
Celkem Cena pro 2 95,- Cena pro 4 162,-

3) Pomalá – Houby s uzeným
Dáme vařit oloupané brambory na krájené na kostky. Vaříme 30 minut a na konec slejeme.
Mezitím papriky a houby očistíme, cibuli oloupeme. Maso nakrájíme na plátky, cibuli na
kolečka, papriky na čtvrtky a houby na silnější plátky. Střídavě napichujeme na jehly, osolíme,
opepříme, okořeníme oreganem, potřeme olejem a zprudka opečeme.

Pro 2 Cena Pro 4 Cena
Brambory 30 dkg 5 60 dkg 10
Papriky 3 20 6 40
Houby 25 dkg 25 50 dkg 50
Cibule 2 - 3 5 3 – 4 7
Uzený 25 dkg 35 50 dkg 70
Sůl a koření
Trocha oleje 1 30 1 30
Celkem Pro 2 120,- Pro 4 207,-

Co jste chtěli vědět

Psychologie barev – 2.díl

Oranžová
Šťavnaté pomeranče.
Tato barva se velmi silně spojuje s představou slunce, s bohatou úrodou i bohatstvím obecně,
vzbuzuje pocit radosti a slavnostního vzrušeného očekávání. Dynamická, sebevědomá. Stejně
tak jako barva červená je i tato barvou extrovertní.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oran%25C5%25BEov%25C3%25A1


Žlutá
Slunce v duši.
Spojuje se z červené a zelené barvy a touto kombinací vzniká napětí, které má tendenci k
uvolnění. Symbolizuje dynamickou pohybovou energii, která vystupuje ven. Dalším
významem je touha po rozvíjení se, je v ní naděje, povzbuzuje a osvobozuje, působí vesele a
otevřeně.
Vesměs jí volí firmy, které chtějí působit dynamicky, otevřeně, srdečně.

Psychologie žluté barvy
Milovníci žluté barvy neustále hledají, čím by rozšířili svůj horizont, hledají stále něco
nového, milují volné vztahy, pocit nezávaznosti a jsou přitom naplnění silnou touhou po
dálavách. Tito lidé vystupují skromně a mile, jsou velmi velkorysí a upřímní, jsou všestranně
nadaní a prakticky založení. Teplá, silně žlutá také ztělesňuje různé zájmové oblasti, duchovní
schopnosti a nadání, včetně geniality, přičemž se myšlení může až rozštěpit, nemá-li člověk
dostatek stability a disciplíny. Žluté typy mají také tu zvláštnost, že stále něco od druhých
očekávají. Přitom se často oddávají chybným nadějím, jelikož mají sklon k ohromnému
sebepřeceňování. Jestliže jsou ve svém očekávání zklamaní, prožívají stav mysli, který se
lidově nazývá „žlutý závistí“.

Bílá
Je koncovým bodem světlosti. Je výrazem čistoty, představuje absolutní svobodu pro všechny
možnosti, nové začátky. Znamená osvobození od všeho, co se jeví jako překážka. Je barvou
míru, chladu a čistoty. Bílá barva symbolizuje nový začátek. Bílá jako neposkvrněná barva
vyznačuje pravdu.

Černá
Protipól bílé, demonstruje konečné rozhodnutí. Může představovat agresivní vzdor (obzvlášť
v kombinaci s červenou), symbolizuje nicotu, absolutní odříkání a v naší kultuře je vnímána
jako barva smutku a smrti.
Zároveň je spojováno s elegancí, autoritou, silou. Tato barva je barvou formální.
Vytváří vysoký kontrast, stejně tak jako bílá, ale s opačným emocionálním zabarvením.
V reklamní praxi jsou barvy využívány jako nástroje, pomocí kterých reklama vystupuje z
pozadí a stává se figurou, objektem. Je velmi důležité věnovat pozornost celkovému působení,
tedy jak reklamě, tak i prostředí, ve kterém bude umístěna. Reklama by měla působit
kontrastně ve zrakovém poli příjemce, neměla by s ním splývat a zanikat v něm. (například
řešení venkovní reklamy by mělo korespondovat s jejím umístěním, komunikovat s ním.
Nejhorší reklama je ta, které si nikdo nevšimne. )

Historie Českých Budějovic

http://cs.wikipedia.org/wiki/%25C5%25BDlut%25C3%25A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%25C3%25ADl%25C3%25A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Cern%25C3%25A1


Samsonova kašna
Byla postavena na místě pranýře v letech 1720 – 27 a je dílem Josefa
Dietricha a Zachariáše Horna, kteří ji vytvořili podle návrhu Františka
Bauguta a Jana Rappa.
Kašna, zejména její vodní nádrž (průměr 17 metrů) patří k největší svého
druhu v Čechách. Při dopravě mušle na Náměstí r. 1721 musela být
dokonce rozšířena Svinenská brána.
Čtyři atlanti nesou lasturu se sochou Samsona a lva - sochařské dílo
budějovického mistra Josefa Dietricha z let 1721 - 1727. Samsonova
socha byla v roce 1990 nahrazena kopií z dílny sochaře Ivana Tláška.
V roce 1999 proděla celkovou rekonstrukci, plastiky byly nahrazeny

kopiemi. Byla zrekonstruována celá vodní nádrž, rozvody vody atd.. Navíc bylo nainstalováno
nové barvené osvětlení kašny. Opravená kašna byla slavnostně zprovozněna 28.10.1999,
krátce po 19. hodině.
Architekt: Franze Baugutta, sochař: Josefa Dietricha (kopie Ivan Tláška), postavena: r.
1721-1727.

Já, pes

My, záchranáři - 2.díl

Existuje osm druhů zkoušek. První z nich je zkouška lavinových prací (ZLP) zde
psovod pracuje na lyžích, takže souhra ve dvojici s psovodem je zde výrazně obtížnější. Další
je Noční zkouška záchranných prací (ZZP-N) ta prověřuje vycvičenost psa při práci ve
výrazně ztíženém prostředí. Naprostá tma se střídá s místy ostře nasvícenými silnými
reflektory. Tady psovod pracuje naprosto sám a nálezy oznamuje do základny vysílačkou.
Následující je Noční zkouška lavinových prací (ZLP-N) její náročné požadavky lavinového
vyhledávání jsou umocněny nevlídným prostředím mrazivých zimních nocí. Bez použití světel
pracuje opět psovod na lyžích ve sněhové pláni naprosto osamoceně. Terén musí co nejvíce
připomínat lavinové pole (vývraty, balvany, rokle apod.) s dostatečně hlubokou sněhovou
pokrývkou. Při zkoušce vodních prací (ZVP) jde o vyhledávání utonulých osob. Trénink této
disciplíny probíhá zhruba takto: „Pán nás vezme k rybníku a nechá nás čekat na břehu někde,
odkud nevidíme na vodní hladinu. On nasedne do loďky a v nějakém vzdálenějším místě hodí
do vody tabletu napuštěnou mrtvolným pachem, vrátí se zpět na břeh a vezme mne do člunu.
Mým úkolem je teď najít místo, kde tabletu upustil. Ležím na přídi člunu a čicháním po vodní
hladině lokalizuji přítomnost utonulé osoby. V místě, kde cítím, nejsilnější pach zaštěkám. 
Mezi   nejobtížnější záchranářské disciplíny patří Noční zkouška vodních prací (ZVP-N),
neboť představuje vyhledávání neživých osob pod vodní hladinou bez použití silných
reflektorů. Zkouška terénního vyhledávání (ZTV) provádí se v naprosto nedostupných
přírodních terénech, kde se člověk jen velmi obtížně prodírá vpřed a kde je vyhledávání
pohřešované osoby bez psa naprosto nemyslitelné. Další v pořadí je Zkouška záchranného
stopování (ZZS) prověřuje schopnost psa najít pohřešovanou osobu naprosto odlišným
způsobem než v předešlých zkouškách. Jedná se o nalezení osob po pročesávání vymezeného
terénu. Než dojde k nalezení pohřešované osoby je potřeba překonat několik obtížných prvků
– zlomení stopy v ostrém úhlu, označování ztracených předmětů apod.  Této jediné zkoušky
jsem se dosud nezúčastnil. Vytrvalostní zkouška (VZ), není zkouškou pravém slova smyslu.
Je pouhou každoroční prověrkou kondice psovoda i psa, bez níž člen SZBK nemůže nastoupit
na start žádné akce pořádané svazem. Na rozdíl od skutečných zkoušek si však může předem
vybrat, ve kterém obtížnostním stupni se nechá ten rok prověřit.



Všechny zkoušky, které jsme s páníčkem postupně zdolali, jsme absolvovali vždy v
těch nejvyšších stupních obtížnosti. Bylo to náročné, ale stálo to za to. Tahle práce nás baví a
nesmírně motivuje. Touha zachránit, nás žene vždy kupředu a my bojujeme za lidský život
někdy i na úkor spánku.

Jedna z posledních akcí nás zavedla na Taiwan a do Turecka. Některé lidi to pohřbilo
za živa, pro ty co přežili, nastalo nekonečné čekání. Hodiny a hodiny ticha. Lidé, kteří zůstali
zázrakem na živu, se to snažili dát na vědomí svým nejbližším mobilním telefonem nebo na
linku bezpečí že žijí. Občas se ozval v sutinách sem tam výkřik naděje: „Já žiji! Já to přežil“ a
znovu nekonečné ticho a čekání…. Zde se mi podařilo zachránit pod sutinami mladý pár lidí.
Měl jsem z toho obrovskou radost, neboť i oni byli šťastní, že žijí!.

Po příletu letadla na Ruzyňské letiště byla naše výprava okamžitě zahlcena dotazy
novinářů. 

„Pane Černý, popište nám, jaký to je pocit, když vytáhnete živého člověka, ze sutin.“
„Je to velmi dojemné, když vám někdo poděkuje. Vy mu sice nerozumíte, ale víte, co

to znamená. Je však nutné si uvědomit, že bychom tu jen těžko spolu takto hovořili nebýt
našich čtyřnohých kamarádů. To jsou skuteční hrdinové, ne my.“

 „Haf.“
 „Jejich výtečný čich a sluch dokáží mnohem více než my, aby toto vše fungovalo,

musíte se svým psem být dokonale sehraní, pak vše může vyústit ve šťastný konec.“
Po návratu domů jsme znaveni oba usnuli vyčerpáním.

Třebaže jsem pouze pes, vidím na těchto akcích za záchranou lidských životů, jak je
každý živý tvor zranitelný, a jakým darem je život. Když spatříte kolem sebe jen trosky, prach
a beznaděj, to pak i hafan, jako jsem já, si začne vážit života a svých blízkých. Vždyť to není
tak dávno, co mě opustil můj první majitel. 

Jsem rád, že žiji ve střední Evropě, protože je ušetřena od zemětřesení, sopečných
činností, větrných smrští a podobných jiných katastrof. I když jsme v posledních letech zažili
hlavně na jaře a v létě přívalové deště, které nás velice překvapili, neboť to nikdo nečekal.
Víme, již jak při takové situaci reagovat. Daleko horší jsou však již zmíněné živly, které
postihují především Ameriku, Asii a Austrálii.

Psi mají také city, naše duše je věrná, ale o to zranitelnější. Kdybychom nevnímali, jak
bychom mohli dělat tuto práci? Když jste smutní nebo vám něco chybí, přijdeme, položíme
svou tlapku do vašeho klína a olízneme vaši tvář. Ten náš teplý, hebký jazyk mluví za vše.
Když se nad tou psí láskou zamyslíte, tak se vlastně dá říct, že každý pes, který dostane trochu
té člověčí lásky, je za ni vděčný a v osudových chvílích svého pána chrání, tak se i on sám
stává svým způsobem záchranářem. 

Kde domov můj

Písek
Písek je jihočeské historické město (dříve krajské, sídelní město Prácheňského kraje, později
okresní, nyní obec s rozšířenou působností) na řece Otavě. V roce 2011 zde žilo téměř 30 tisíc
obyvatel.
V Písku se nachází nejstarší dochovaný český most[2] ze 13. století, hrad, Kostel Narození
Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a částečně
zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce.
O Písku se někdy říká, že má univerzitní charakter,[3] protože je v něm více středních škol,
než je pro města takové velikosti obvyklé. Od roku 2003 zde působí i soukromá vysoká škola,
Filmová akademie vzniklá z VOŠ.[4] Písek má 2 divadla, kulturní dům, nemocnici, fotbalové
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hřiště a hřebčinec. Centrum města spolu s širším okolím je kompletně rekonstruované.
Historické jádro města je městskou památkovou zónou. V rámci rozvíjejícího se turismu se v
centru města nachází infocentrum.[5]
Pravěk a středověk
Lidé se v písecké kotlině poprvé objevili na sklonku starší doby kamenné a usadili se severně

od dnešního města. Prvními lidmi, kteří vstoupili na místo
pozdějšího středověkého města, byli Keltové. Na poli mezi
Hradištěm a Putimí byly nalezeny dvě mohyly s keltským
pokladem. Nejvzácnější byla kovová tepaná zobákovitá
konvice, dále několik zlatých prutů a zlaté a stříbrné
ozdoby.
Podnětem pro založení Písku bylo nerostné bohatství v
podobě zlatonosného písku. Patrně již od konce 12. století
stála rýžovnická vesnice na pravém břehu řeky Otavy.
Vzniklá osada se jmenovala „Na Písku“. Později se z osady

stala trhová ves s kostelem sv. Václava. Písecká těžba zlata skončila v 16. století. Několik
pokusů o její vzkříšení nesplnilo očekávání.
Písek, jehož jméno je odvozeno od rýžování písku,[6] je poprvé zmíněn v datační formuli
listiny krále Václava I. vydané roku 1243. Václav I. začal nedaleko osady na skalnatém břehu
stavět hrad.
Lokace města mohla proběhnut již v závěru vlády Václava I., ale vlastní budování je již
zásluhou jeho syna Přemysla Otakara II., který ve městě často přebýval a který okolo roku
1254 založil hrazené královské město s královskou mincovnou.
Město nebylo založeno jen pro těžbu zlata. Mělo zároveň ochraňovat Zlatou stezku, která v
těchto místech překračovala Otavu, a také být základnou královské moci. Všechny hlavní
budovy (městský hrad, kamenný most, farní kostel, dominikánský klášter, rychta) vyrostly
společně s opevněním snad v průběhu pouhých dvou desetiletí, během kterých tu král vícekrát
pobýval; v letech 1258–1265 s jedinou výjimkou každoročně. To byla doba rozkvětu Písku,
který tehdy patřil k nejpřednějším městům v království a dosáhl významu, jenž se již nikdy
neopakoval.
V roce 1327 (jiný zdroj uvádí rok 1308)[zdroj?] propůjčil městu Jan Lucemburský městská
práva Starého Města pražského (právo vybírat mýto, osvobození od cla a mýta, mílové právo,
zřídit solný sklad, obilnice – největší v Čechách v té době, …). V Písku krátce pobýval jak Jan
Lucemburský, tak i Karel IV., který potvrdil Písek jako hlavní město Prácheňského kraje. Král
Václav IV. do města často zajížděl a byl posledním panovníkem, který sídlíval na zdejším
hradě. V letech husitských válek hrál Písek významnou roli a stál již od počátku na straně
reformního hnutí. Písečtí se jako jedni z prvních hlásili k reformátorskému hnutí.
Husitské období
20. srpna 1419 úspěšně zaútočili Písečtí na dominikánský klášter a následně jako jedni z
prvních se připojili k Jednotě táborské.[6] Podobně jako v Táboře i v Písku byly umístěny
kádě, do kterých občané odevzdávali své bohatství ve prospěch města. Písek má před
Táborem prvenství ohledně těchto kádí.
Během husitství byl ve městě častým hostem Jan Žižka. Vládcem Písku se v té době stal
husitský hejtman Matěj Louda z Chlumčan. Písečtí zůstali myšlenkám husitství věrni až do
konce. Ve městě na faře působil také první a poslední biskup bratrstva Mikuláš z Pelhřimova.
Po vojenské porážce Tábora Jiřím z Poděbrad došlo po vyhrůžce Píseckým k dohodě.
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V následujícím období došlo k nebývalému rozkvětu města, který umožnil městu v roce 1509
koupit královský hrad v Písku a královské panství. Písecký majetek a vliv sahal od Mirotic až
k Protivínu. Roku 1532 zachvátilo město veliký požár, který poničil velkou část města.
Pokračování příště

Literární koutek – Lenka P.

Smutek

Do srdce mě píchá růže,
dráždí můj pláč, jak jen může
rozkvetla a zavoněla,
v ten moment jsem posmutněla.
Ale až rozkvete zas malé poupátko,
tak budu veselá,
alespoň nakrátko

Úsměv

Úsměv je ten nejkrásnější dar
V chaotickém víru světa,
kdy bláznivě toužíme po štěstí.
Mnohokrát vzkřísí zašlá léta
V blízkosti těsného rozcestí.
Někdy posel, který nezklamal,
Prostě nejkrásnější dar
A někdy znamená prokletí

Štěstí
Mnoho trní vyrůst musí
než-li růže rozkvete
hodně člověk zkusit musí
než je šťastný na světě
ten kdo krátí první cestu
to je cesta nejsnazší
tomu potom vyhýbá se
to co je mu nejdražší
však ten kdo kráčí cestou druhou
to je cesta po trní
tomu štěstí neuteče
toho štěstí dohoní
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JAK JSEM DOSTAL JMÉNO – Dana Dufková
Ahoj!
Jistě mě všichni znáte.... 
Kdykoli přijde do společenské místnosti (do KRBu)
sídla sdružení FOKUS, určitě mě potkáte. Ležím si
celé dny na pohovce nebo na křesle, nechám se chovat
a hladit, zkrátka jsem takový nenáročný „přítulník“.
Mám oddaný výraz ve svých tmavých očkách,
roztomile světlá ouška  i ocásek a zlatoplavé tělíčko,
hlavičku a packy. Má heboučká srst k mazlení přímo
vybízí. 
Jsem takový spojovací můstek mezi Vaším světem –
tj. životem venku a světem lidiček, kteří Vám nabízí
pomoc s Vaším větším či menším trápením – tudíž
nitrem sdružení FOKUS o. s. 
Za jakýkoli kontakt z Vaší strany směrem ke mně jsem
Vám vděčný – nedokážu se na Vás zlobit ani v případě
Vaší potřeby vyložit mi Vámi vnímanou „špínu světa“
nebo jakékoliv křivdy – jsem totiž plyšový!
Psí život mám totiž tak jako tak :-). Možná jsem to
neřekl, ale JÁ JSEM PES. Takže si vedu svůj výše popsaný plyšový „psí život“ a vůbec si
nestýskám. 
No – ale jedna maličkost mě přece jen trochu trápí – nemám jméno! Myslím si, že když jsem
tak přítulný a ke všem stejně milý, klidně mi můžete říkat MILOUŠi. 
Už slyším, jak všichni moji „páníčci“ při prvním setkání s Vámi říkají: „Dobrý den. Já jsem
Tomáš, Kateřina, Zuzka ....  a tohle je náš Milošek, Milísek, Milouš....
Pak si podáme pac a život půjde dál. Ale my už budeme kamarádi. Napořád.

Na zamyšlení

1) Je to ještě štěně.

Chvátám Vám jednou na autobus, co to nevidím - zdálky mladý pár, táhne za sebou
chlupaté „tele“. Jiný velikostní příměr toho zvířete nemám. Stojí na přechodu a čekají
na zelenou. V tom přichází vetchá stařenka a Vám už je jasné jak to dopadlo. 
Telátko se vzepjalo a své obrovské tlapy se rozhodlo položit na stařenku. Mladí jej
naštěstí na poslední chvíli strhli a telátko znovu za pár vteřin to zkouší znovu. Jediné
co z mladé slečny vypadlo místo omluvy bylo: „To víte je to ještě štěně.“  Rozhodně si
nemyslím, že je dostatečné vysvětlení toho, že si tyto dva lidé vybrali zvíře, které



nejsou schopni dostatečně uhlídat. Spousta si lidí si do svých bytů jako společníka
vybírá psy. Jde o to, že je musí venčit a to je spojené s nalézáním „dárečků“ na
chodnících a trávě. Není příjemné zjistit, že Vaše bota ze spodu je obdařena
„přírůstkem“ nevonné instance. Ale vraťme se k „teleti“, naštěstí potom
Už bez odmluvy přešlo se svými majiteli na druhou stranu a zmizelo z mého života.
Nejde přeci jen o velikost psa. Je jasné, že i malý pes může nadělat veliké škody.
Potřebuje alespoň částečný výcvik. Kde na to vzít čas? To by se měl zájemce
rozmyslet předtím, než si psa pořídí. Najít čas na venčení, ale i na to, aby pes byl
dostatečně vycvičený. Nespoléhat jen na to, že pes sám se naučí jak se chovat. 
Dokud nemáme dost času a chceme se pyšnit ať „telaty“ nebo „srnkami“, po kterých
nejsme schopni uklidit a ochotni pohlídat si je, budou naše města vypadat stále stejně
plná nástrah, ať už v jakékoliv podobě.

Po-čas-ník

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

Rekordy v počasí...

*TEPLOTY*
-Nejvyšší teplota byla naměřena v Al Aziziyah v Libyi 13. září 1922 : 57,8°C.
-Nejvyšší roční průměrná teplota byla zaznamenána v Dallolu v Etiopii v letech 1960 - 1966 :
34,4°C.
-Nejvyšší denní amplituda teploty byla zaznamenána dne 24. ledna 1916 v Browningu,
Montana, USA, kde teplota klesla z 6,7°C až na -49°C.
-Největší rozsah teplot je ve Verchojansku na střední Sibiři. Letní teploty zde dosahují až
37°C, zimní teploty klesají na -68°C.
-Nejnižší teplota, která byla změřena 21. června 1983 na stanici Vostok v Antarktidě :
-89,2°C.
-Nejnižší roční průměrná teplota je na Pólu nedostupnosti v Anterktidě : -58°C.

* * * * * * *
*SRÁŽKY*
-Nejvyšší denní úhrn srážek byl naměřen 15. března 1952 v Chilaosu na ostrově Réunion v
Indickém oceánu : 1870 mm.
-Nejvyšší roční úhrn srážek byl zaznamenán od srpna 1860 do července 1861 v Cherrapunji v
indickém Meghálaji : 26 461,7 mm.
-Nejvyšší roční průměr úhrnu srážek je v Mawsynram, Meghhálaj, Indie : 11 874 mm.
-Nejtěžší kroupa byla zvéžena po krupobití 14. dubna 1986 v oblasti Gopalganj v Bangladéši :
hmotnost 1 kg.
-Nejvyšší sněhová pokrývka byla zaznamenána v březnu 1911 v Tamaracku, Kalifornie, USA
: 11,46 m.

* * * * * * *
*NEJSUŠŠÍ MÍSTO*
-Nejsušším místem na Zemi, kde prší pouze několikrát za století, je poušť : Atacama v Chile.



* * * * * * *
*VÍTR*
-Nejvyšší rychlost větru u zemského povrchu byla naměřena 18. srpna 1969 v údolí řeky
Massissippi v USA během tropické bouře Camille : 322 km/h, s nárazy 338 km/h.
-Nejvyšší náraz větru v tornádu byl naměřen na Great Plains : 500 km/h.
-Největší počet tornád je na severovýchodě Colorada na Great Plains ve Spojených státech
amerických s průměrem : 1,5 dne s tornádem ročně.
-Nejvyšší rychlost větru mimo tornádo byl zaznamenán 12. dubna 1934 v blízkosti
Washingtonu v USA : 371 km/h.

* * * * * * *
*TLAK*
-Nejvyšší tlak vzduchu byl naměřen 31. prosince 1968 v Agatě na ruské Sibiři : 1083,5 hPa.
-Nejnižší tlak vzduchu byl naměřen 12. října 1979 během tajfunu Tip, 500 km západně od
ostrova Guam v Tichém oceánu : 870 hPa.

* * * * * * *
*REKORDY V ČR*
-Nejvyšší teplota v ČR byla naměřena 27. července 1983 v Praze-Uhříněvsi : 40,2°C.
-Nejnižší teplota v ČR byla naměřena v roce 1929 v Českých Budějovicích : -42,2°C
-Nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena v ČR na Lysé hoře v Beskydech 8. března 1911 :
491 cm.
-Nejvyšší rychlost větru byla naměřena na Sněžce v lednu 2007 : 216 km/h.

Právníček

Víte, kde sídlí spravedlnost?
Nejvyšší soud
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Agendy úřadu Nejvyšší soud
 Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
Rozhoduje o dovoláních proti rozhodnutí krajských a vrchních soudů

Slavní nemocní

Záhadné onemocnění
Karel IV.

V říjnu 1350 teprve čtyřiatřicetiletý král římský a český Karel IV. těžce onemocněl. Podle
kronikářů byl trvale upoután na lůžko, nemohl hýbat ani rukama, ani nohama a jeho potíže se
stále zhoršovaly. Jeden z letopisců označil jeho nemoc za „zvlášť těžkou a trvalou
bezmocnost“. Panovníkův stav vyvolal vážné obavy jak v Čechách, tak i v Německu a na
papežském dvoře, sídlícím tehdy v jihofrancouzském Avignonu. V únoru 1351 se radil
mohučský arcibiskup Gerlach s rýnským falckrabětem Rudolfem, otcem druhé Karlovy
manželky Anny Falcké, co dělat v případě královy smrti. Sám Karel si dobře uvědomoval svůj
stav a písemně požádal svého prastrýce, trevírského arcibiskupa Balduina, aby se ujal řízení
některých záležitostí Svaté říše římské. Nicméně po deseti měsících došlo k takřka
zázračnému uzdravení.
Většina tehdejších letopisců se přiklonila k názoru, že se Karla IV. kdosi pokusil otrávit.
Jenže odborníci neznají žádný jed, který by způsobil desetiměsíční onemocnění končící
úplným vyléčením. Proto se český historik profesor Josef Šusta (1874-1945) přikláněl k
názoru, že Otec vlasti trpěl polyartikulární dnou, vyznačující se současným zánětem několika
kloubů. Jistě, Karla IV. v pozdějším věku sužovala dna, ale tato choroba se nikdy neprojevuje
úplným dočasným ochrnutím všech čtyř končetin. Přední český neurolog profesor Ivan Lesný
proto přišel s domněnkou, že Karel IV. trpěl zánětem nervů a míšních kořenů, který má právě
uváděné příznaky. Také následné ohnutí šíje, jak ho známe z Karlových podobizen, mohlo být
důsledkem tohoto zánětu. 
Hypotézu profesora Lesného potvrdil antropolog profesor  Emanuel Vlček, který v roce 1978
zkoumal panovníkovi kosterní pozůstatky. Objevil totiž na levé straně krční páteře, asi ve výši
třetího a čtvrtého obratle, zřetelný otisk krevního výronu. Právě tento výron mohl vyvolat
zmíněné ochrnutí. Historikové se domnívají, že se jednalo o důsledek zranění při rytířském
turnaji, nejspíše někde v severní Itálii, jehož se Karel IV. inkognito zúčastnil. Panovníkova
družina se pak postarala o to, aby byla tato nešťastná událost ututlána.

Stavební slohy

Renesance - 1.díl

Renesance, znamená v překladu znovuzrození či obrození - totiž, jak se myslelo,
znovuzrození antické kultury, tedy i umění a v jeho rámci také architektury. 
Kolébkou renesance je Itálie. První generace renesančních architektů však vycházela ještě ze
starokřesťanských staveb a z tzv. protorenesance, které myslně pokládala za starořímské.
Teprve další umělci studují skutečné antické stavební památky a vyvozují z nich poučení pro
vlastní tvorbu, která ovšem není kopírováním ani bezduchým napodobováním římské
architektury. 
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První stavba čistých renesančních forem, florentský nalezinec Filipa Brunelleschiho, se staví
roku 1420, téhož roku, kdy na Vítkově hoře odráží Žižka křižáky. 
Do českých zemí přichází renesance ještě za rozkvětu pozdní gotiky r. 1492 a asi do r. 1538 ji
lze označovat za časnou neboli ranou. Po ní, přibližně do r. 1580, nastupuje vrcholná
renesance, a zbytek století a počátek následujícího, až do r. 1620, vyplňuje pozdní renesance,
kterou prostupuje manýrismus. Celou tu dobu se však vyskytují gotické prvky různého druhu
a povahy, které zčásti přežívají a zčásti se jich užívá úmyslně. 
Vycházejíc z antických vzorů, přejímá renesance přes římskou architekturu v podstatě řecký
systém svislé podpory - sloupu a vodorovného břemene - kladí, tvořeného architrávem,
vlysem a římsu, dál z římského stavitelství pilíř, oblouk a klenbu, a tyto motivy někdy
navzájem kombinuje. 
Sloupové řády, kterých užívá, řadí zpravidla podle tzv. klasické nadřazenosti - od
nejjednodušších a nejhmotnějších dole k nejdekorativnějším a nejsubtilnějším směrem
nahoru, a to zejména v arkádách, přičemž do přízemí se někdy místo sloupu staví hranolový
pilíř. Podle této nadřazenosti následují jednotlivé řady zdola nahoru v tomto pořadí:
toskánský, zvaný někdy římskodórský, iónský, korintský a kompozitní. Oproti klasickým
vzorům mívají sloupky vrcholné renesance místo kanelur, povrchového svislého žlábkování,
hladké dříky. Spolu se sloupy a polosloupy se v tomto období uplatňuje také plně vyvinutý
pilastr. 
Renesanční architektura působí staticky klidným vrstvením horizontálních (vodorovných)
pater, jen někdy oddělených římsami, a tento dojem zesiluje atika, typický renesanční
zakončovací článek nad hlavní římsou, užívaná často místo tradičních štítů a občas kryjící
opačný sklon střechy, s úžlabím uprostřed. 
Fasáda, až na ostění oken - pro renesanci jsou příznačná sdružená okna ve společném ostění -
a portálů, je plošná, členění nedodává stěně architektonická plasticita, ale buď malba (časté a
nejjednodušší bývají nárožní šedé, vzácněji červené nebo žluté obdélníky), nebo sgrafito,
obvykle napodobující iluzivně diamantový řez. 
Dvoubarevnosti se dosahuje buď tak, že tenká svrchní vrstva světlé omítky se za vlhka
proškrabuje na tmavou spodní (je-li tomu opačně, mluvíme o obráceném sgrafitu nebo
kontrasgrafitu), nebo také tím, že povrch zůstává hladký a škrábané části v jednobarevné
omítce se pro zdrsnění brzy barevně odliší působením povětrnosti. Při malbě - kromě
pestrobarevnosti - se užívá tzv. chiaroscuro, malba omezeným počtem barev (například bílá,
pískově žlutá a sienová, nebo bílá, světlešedá a tmavošedá), kde výsledek působí dojmem
reliéfu. U poměrně omezeného počtu staveb ukončuje průčelí ve funkci hlavní římsy lunetová
římsa, někdy rovněž jen iluzívně napodobená ve sgrafitu nebo malbě (zámek Telč). 
V renesanci se objevuje již také kompozice otvorů, oblíbená později v baroku i klasicismu a
empíru, zvaná vignolovslý nebo palladiánský (palladiovský) motiv (užívali ho totiž italští
architekti Vignola a Palladio) a někdy také syrský oblouk. Je to symetrické seskupení tří
otvorů - ve funkce okna, vchodu nebo motivu v arkádách - z nichž střední širší vrcholí
půlkruhovým obloukem a dva boční užší jsou zakončeny přímým překladem. 
Dalším přínosem renesance je kuželková balustráda, objevující se v parapetu arkád, volná i
poloreliéfní v atikách, na kazatelnách, v zábradlí schodišť i v iluzívním provedení ve sgrafitu
na fasádách. 
Pokud jde o renesanční klenby, nejoblíbenější typy jsou křížová a valená s lunetami, ale
užívají se i klenby klášterní, zrcadlová, necková a vzácněji kupole. Pro hrany kleneb jsou
charakteristické ostré hřebínky, většinou vytažené ve štukové omítce, ale v časnější době,
počátkem 16. Století, vyzděné z cihelných tvarovek a tedy širší a kombinované v průsečících s
podobně prefabrikovanými svorníky (např. na hradě Lipnici v 1. Patře severozápadního
paláce). Po r. 1600 zčásti vystřídávají hřebínky ploché lišty. 



Zcela novým prvkem je ornamentální, popřípadě geometrický štuk, jenž čerpá opět z
ornamentiky antické. Někdy jej nahrazují terakotové reliéfy. Figurální štukatury mnohdy
vysokého reliéfního provedení zpodobňují alegorie (oblíbené ostatně i v malbě a v kamenných
reliéfech na soklech a parapetech arkád) i celé výjevy, čerpající náměty z antických dějin a
bájesloví, ale i z bible. 
Velmi rozšířené a pro renesanční interiér příznačné jsou trámové a u zámků ještě kazetové a
tabulové malované stropy. U prvních se na stěnu mezi sousední trámy malují pestré ovocné a
květinové festony, vytvářející po obvodu místnosti girlandy s vlajícími stužkami a třapečky. 

Svobodné Jižní Čechy

Úvodní pozvánka nás zavede docela blízko – co bys kamenem dohodil a zbytek došel  .
Čeká nás, Římov se svou křížovou cestou. V Římově, ale je, více větší – ovšem křížová cesta
je zcela unikátní, jak se dočtete.







Ukázka z knihy

Jessica Inclán: Věř mi

Sayblee Safipourová se vynořila z vířící šedé materie a mžikavě se rozhlížela 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 žhavým 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 žabí kvákání. Rozepnula pelerínu, odhodila ji na pohovku
potaženou jemným sametem a uhladila si blůzu a sukni. Ubezpečila se, že během cesty z
Londýna do Hila se nic nepomačkalo; materie fungovala jako nenarušený proud energie.

Zlaté české ručičky

Gobelínový uzel

Frivolitkový (poutkový) uzel
Jak název uzlu napovídá, uzel je převzat z frivolitkové krajky a docela úspěšně se do drhání
začlenil. Uzel slouží hlavně k vytváření linií ve vzoru a ve složitějších variantách k vytváření
plochých pásků. Uzel je také základem pro jiné uzly.

Jedná se o liščí smyčku (z pohledu drhání o přední a zadní uzel, v dalším
kroku zadní a přední uzel) vázanou kolem vodící nitě.

http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-DrhaniUzly.html#Predni
http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-DrhaniUzly.html#Predni


Plochý uzel = ambulanční spojka
Tento uzel nejčastěji slouží k vytváření pásků a proužků, to když je úplně dotahován k
vodícím pramenům. Tak se uvazují třeba nožičky zvířátek, sloupky k závěsům, pásky přes
rameno ke kabelkám či taškám. Také se často používá k vytváření a volnému vyplňování
ploch, v tom případě nejsou uzly dotahovány pevně k sobě, ale je mezi nimi necháno trochu
volného prostoru. V základu se jedná ambulanční uzel uvázaný dvěma prameny okolo dvou
jiných. Často je uzel vázán více prameny a ještě častěji okolo více než dvou vodicích
pramenů.

Váže se tak, že jednou krajní vázací nití horem překřížíme nitě vodicí a
podvlékneme ji pod druhou vázací. Pak druhou vázací podvlékneme pod
vodicími a vytáhneme ji nad ohybem, kterým vede první vázací nit nad
vodicí.

Celý postup zopakujeme ještě jednou s tím, že horem přes vodicí nitě musí
jít stejná vázací nit jako v první fázi.

Nakonec obě části dotáhneme k sobě.

Spirálový uzel = křížová spojka
Tento uzel se používá hlavně k vytváření pásků a proužků jako jsou různé závěsy pro
květináče, misky a podobně. Podobně jako plochý uzel jej lze uvázat z více pramenů
(prakticky se nepoužívá) nebo okolo více vodicích nití. Pokud uvážete řadu těchto uzlů za
sebou, vytváří úhlednou dvojitou spirálu kolem vodicích nití.

Váže se podobně jako plochý uzel, ale druhá fáze se váže opačně.

Horem přes vodicí nitě musí jít ta vázací nit, která vede v první fázi
spodem pod vodicími nitěmi.

Nakonec obě části dotáhneme k sobě.

Pikotka, pikot (mašličkový uzel)

http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-Ambulancni.html#Ambulancni
http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-Ambulancni.html#Krizova
http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-DrhaniUzly.html#Plochy


Nejedná se o uzel v pravém slova smyslu. Jedná se o takový způsob
uvázání základního uzlu (většinou plochého, ale i frivolitkového nebo
jiného, invenci se meze nekladou), kdy vzniká volný ohyb mezi dvěma
částmi uzlu. Pikotku demonstruji na plochém uzlu: uvážeme pod sebe dva
ploché uzly, ale nedotáhneme je těsně k sobě, nýbrž mezi nimi necháme
kousek vodicích nití. Pak druhý plochý uzel posuneme nahoru k prvnímu,
takže vznikne volná smyčka – pikotka.

http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-DrhaniUzly.html#Plochy
http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-DrhaniUzly.html#Frivolitkovy



