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Tak si Vás dovoluji přivítat u dalšího čísla tentokrát dubnových Fokusovin.  

Co nám přinesl čas?  

Naše sdružení z evropských fondů dostalo dotaci na 3 ROKY.  Činnost Fokusu se nezastaví! 
Byli vybídnuti my klienti, abychom se také přidali do tvorby aktivit – pokud budeme mít 
potřebu. 

 

 

27.3.2010 se rozhodli na společnou cestu životem vkročit Jitka Bolechová a Zdeněk Stojan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bruslení na Lipně I., II. – zápis pan Z.L. 
 

Po delší diskuzi jsme konečně vyjeli do Horní Plané na bruslení na Lipenském jezeře. 
Bylo nás celkem 12. Někteří z nás bruslili jako 
za mlada a některým to tak nešlo a pár z nás to 
brali jako výlet do přírody okolí Lipna, kde jsme 
již delší dobu nebyli. 
Po příjezdu na místo jsme hodinu bruslili a 
procházeli se po okolí a pak jsme se šli 
občerstvit do restaurace. Čaj a káva nám dodaly 

nové síly a pokračovali jsme v bruslení. 
Na oběd jsme si došli opět do restaurace. 
Poté jsme hodinu bruslili a procházeli se a 
v 15 hod jsme odjížděli zpět do Č. 
Budějovic. 
Výlet se nám všem líbil a všichni ho 
hodnotili jako zdařilý. Připomínají nám ho 
fotky, které jsem na místě pořídil. 

 
 
Výlet do Vyššího Brodu 

Středa 17.února 2010 byla plná 
očekávání, byl to den, kdy jsme se 
měli něco dozvědět o historii kousku 
našeho kraje a republiky, a tak se 
skupinka o počtu 14 chtivých badatelů 
vydala na prohlídku vyšebrodského 
kláštera cisterciánů. 

Cestou z vlakové zastávky Vyšší Brod 
do kláštera jsme v zasněžené krajině – 
ohradě – potkali jednoho poníka a 
jednoho koně. 

Celou prohlídku vyšebrodského 
kláštera jsme začali v kostele 
s jednoduchou výzdobou, která nám napověděla, že řád cisterciánů, který k nám přišel 



z Rakouska, si nepotrpěl na žádné bohatství. V kostele jsme měli možnost vidět erb tohoto 
řádu se znaky zakladatelů, pěkný oltář a měli jsme možnost prohlédnout si otevřený náhrobek, 
kde památkáři pomocí kamery hledali ostatky. 

Z kostela jsme se vydali do dalších místností 
kláštera a tam jsme obdivovali obrazy – 
většinou podobizny obyvatel kláštera a 
Rožmberků, zde jsme se dozvěděli, že mniši byli 
hospodářsky soběstační, ale dávali zároveň 
obživu i svým farníkům. Klášter byl také 
střediskem vzdělanosti, vlastnil několik tisíc 
knih psaných mnoha jazyky. Mniši zde vedli 
školu. Bylo nám řečeno, že cisterciáni byli 
podporováni nejen vládci, ale i majiteli 
panství – Rožmberky. Ve 20. století měl tento 
klášter namále. Před druhou světovou válkou 
musela odsud odejít většina českých mnichů, 
po 2. světové válce byli odsunuti němečtí mniši. 
V 50. letech byli mniši uvězněni nebo pracovali v uranových dolech. To co se nepovedlo 
během třicetileté války, se skoro povedlo ve 20.století,tj. zničit klášter. Bylo zde zřízeno 
poštovní muzeum a díky tomu bylo o klášter postaráno. V 90. letech se mohli duchovní vrátit. 
Výlet se nám pod vedením Tomáše a Andreji vydařil. Všichni jsme se vrátili v pořádku a 
příjemně unaveni, ale plni pěkných zážitků. 

 

23.3 2010 jsme vyrazili s Fokusem na 
lezeckou stěnu. Agáta, Andrea, Anička, Jana, 
Jaruška, Josef a Martin. Martin nás fotil. Než 
jsme došli k lezeckému centru, měl již přes třicet 
fotek. Lezecké centrum  - název - se nachází na 
Lanově třídě nad restaurací Vatikán. Nejprve si 

jeho provozovatelé od nás vyžádali písemný 
souhlas. Zaplatili jsme si hodinku, 50kč nas 
osobu a po přezutí jsme se vydali do 
suterénu, kde se může lézt bez jištění. Jistili 
jsme se tedy pouze našimi rukami a naše 
skoky a pády ze spodu tlumily matrace. 
Zkoušeli jsme to všichni - po chvilce 
rozmýšlení nahoru, na první stupínek, pak na druhý a s trochou štěstí a výdrže i výš, po 
jednom až jednom a půl metru jsme skákali dolů.  Josef z nás byl nejšikovnější, ocital se až 
na u stropu. Po půl hodince nás už všechny bolely prsty a ruce. Byla to sranda. Se smíchem 
jsme se pokoušeli znovu vylézt nahoru, ale už to moc nešlo. Nakonec jsme spořádaně a bez 
úhony opustili centrum a prošli jsme se na kafe. Agáta Zajíčková  



  

 

Střídající se autoři rubriky Jitka B. a Jana Š. 

část převzata z http://keramika.blog.cz/ 

Ráda bych Vás seznámila s naší novou rubrikou Zlaté české ručičky - v ní se vždy dozvíte, 
jak se vyrábí či dělá to, co se občas objevuje v programu Fokusu. 

Tentokrát se zaměříme na samotvrdnoucí a keramickou hlínu.  

Samotvrdnoucí - jedná se o hlínu hnědé či bílé barvy, 
která tvrdne na vzduchu. To znamená, že jejím 
zakoupení a hlavně otevření je jí třeba hned zpracovat 
celou. Dělat z ní můžete ty samé věci co z keramické 
hlíny – hrníčky, zvířátka,… 

Práce s hlínou  

Dobře připravená keramická hlína je hmota velmi tvárná 
a dá se z ní vytvořit mnohé. Měli bychom však vždy ctít materiál.Je těžký a hutný a předměty 
z něj vytvářené by měly odpovídat jeho charakteru.Dobrá hlína pro práci je tzv. "dlouhá",tj. 
plastická,která se nedrolí a při modelování nepraská. 

Můžeme ji zpracovávat několika způsoby: 

Například tak, že z ní vyválíme různě silné válečky, které stáčíme do šířky nebo do výšky a 
přitom je k sobě jemně přitlačujeme, aby držely dohromady. Tímto, snad nejstarším 
způsobem vytváření se dají zhotovit různé nádoby. Povrch těchto výrobků můžeme nechat 
tak, jak nám ho válečky vytvarovaly, nebo urovnat do hladka. 

Další způsob je sestavování z plátů. Ty můžeme vrstvit, vykrajovat do nich otvory, modelovat 
je na plocho i do prostoru. 

Figurky je nejlépe vytvářet z jednoho kusu a hlavu a končetiny z tohoto kusu vytahovat. 
Máme větší jistotu, že jednotlivé díly později neupadnou. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Střídající se autoři rubriky: Jana Š. a Zdeněk S. 

I. díl 

Soutok velkých jihočeských řek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král Přemysl 
Otakar II. k založení města Českých Budějovic, aby tak upevnil své mocenské postavení v 
jižních Čechách. Pravidelný půdorys nově zakládaného královského města, jehož střed tvoří 
rozlehlé čtvercové náměstí, patří k vrcholům středověkého urbanismu v českých zemích 

 

České Budějovice se díky panovníkově přízni a výhodné 
poloze na dálkových obchodních cestách hospodářsky 
vzmáhaly, takže již kolem přelomu 13. a 14. století tu byly 
dokončeny dva skvostné chrámy a město obepínaly pevné 
hradby. Za obydlí posloužily obyvatelům zpočátku skromné, 
převážně dřevěné domy, které však záhy začaly nahrazovat 
stavby kamenné. 

Za věrnost královské koruně se čeští panovníci 
Budějovickým bohatě odměňovali udílením četných výsad 
zaručujících hospodářskou prosperitu a čilý obchodní ruch. 
Mezi nejvýznamnější patřilo například privilegium Karla IV. 
z roku 1351, které nařizovalo kupcům projíždět 

Budějovicemi a nabídnout zde své zboží, ale zakazovalo také provozování určitých druhů 
řemesel do okruhu jedné míle od města. 

V průběhu neklidného 15. století představovaly katolicky orientované Budějovice pevnou 
oporu proti husitství. Vojevůdce Jan Žižka dobře odhadl důkladnost jejich opevnění a o 
dobytí města se ani nepokusil. Téměř tradicí se naproti tomu stala obchodní válka s mocným 
šlechtickým rodem Rožmberků, která často přerůstala až v ozbrojené potyčky 

 

Středověké České Budějovice zůstávaly městem uzavřeným v prstenci hradeb a na jejich 
předměstí bylo roztroušeno jen několik dvorů a zahrad. Se svými téměř 4.000 obyvateli však 
patřily k největším a nejvýznamnějším městům Českého království. Zhruba dvě třetiny z 
tohoto počtu představovalo německy mluvící obyvatelstvo, třetinu Češi a od poloviny 14. 
století tu bylo usazeno rovněž několik židovských rodin. Roku 1506 však došlo k vyhnání 
Židů z města a zabavení jejich majetku. 

Šestnácté století přineslo Českým Budějovicím nebývalý rozkvět. Značné zisky plynuly do 
městské pokladny zejména z těžby stříbra v okolních dolech, ale také z vaření piva, z 
rybničního hospodaření a obchodu se solí. Nahromaděné prostředky užila městská obec mimo 
jiné k okázalé reprezentaci: vznikla nová budova radnice, byly přestavovány hradby a městská 
rada dospěla k rozhodnutí vystavět vysokou věž, které se dnes říká "Černá". Protože také 



měšťané zkrášlovali své domy, získaly České Budějovice půvabnou renesanční tvář. Roku 
1569 zde byla zřízena mincovna, která zpracovávala stříbro vytěžené v důlních revírech 
kolem dnešního Rudolfova. Samotné horní město Rudolfov se však jako útočiště příslušníků 
luteránské víry stalo trnem v oku katolicky orientovaným českobudějovickým měšťanům. 

 

Během stavovského povstání a následující třicetileté 
války zůstaly České Budějovice opět na straně císaře 
a odolaly útokům stavovské armády. Moderní 
opevnění učinilo z města strategicky důležitou 
pevnost, kam během války ve třicátých letech 17. 
století několikrát přesídlili nejvyšší zemští úředníci a 
zdejší kostel tehdy krátce ukrýval české korunovační 
klenoty. Zatímco vlastní válečné události mnoho škod 
nezpůsobily, zničení více než poloviny domů 
zapříčinil rozsáhlý požár v červenci 1641. Obnova 
města trvala několik desetiletí.  Barokní éra opět 
pronikavě změnila podobu veřejných budov i 
soukromých domů ve městě, obohatila České 
Budějovice o řadu církevních památek a mimo jiné 
též o jeden ze symbolů města - Samsonovu kašnu. 
Budějovičtí si oblíbili poutě k blízkému léčivému 

prameni na Dobré Vodě, kde právě v této době vznikl skvostný barokní chrám. 

Ke kulturnímu významu města přispěl řád piaristů, který se tu usadil v roce 1762 a zřídil zde 
latinské gymnázium. Do stejné doby spadá i vznik městského divadla. Za Josefa II. bylo roku 
1785 založeno českobudějovické biskupství a o necelé dvě desítky let později začal působit 
zdejší kněžský seminář a filozofický ústav. 

Devatenácté století vstoupilo do života města jednak převratným technickým pokrokem a 
jednak vývojem moderní občanské společnosti. Koněspřežní železnice, postavená mezi lety 
1825-1832 jako první na evropském kontinentě, spojila České Budějovice s hornorakouským 
Lincem, a společně s vltavskou plavbou, kterou provozoval Vojtěch Lanna, urychlila 
přepravu zboží v severojižním směru. Tato skutečnost samozřejmě podnítila rozvoj obchodu a 
průmyslu. Několik velkých průmyslových podniků začalo do města přitahovat množství 
pracovních sil a rychlý růst počtu obyvatel se již nedal zastavit. Úměrně tomu se rozrůstala i 
obytná zástavba.    

Zdroj: http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/historie-a-
pamatky/stranky/historie.aspx 

 

 

 

 



Hádanka pro vás do příště:  

Černá věž 

• Kolik je v Česku Černých věží? 
• Má naše budějovická Černá věž starší sestru? 
• Je budějovická Černá nejvyšší? 
• Proč se Černé věži říká Černá?  

 

Další zajímavosti o  věži nebo snad o věžích v následujícím čísle 
Fokusovin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohé z Vás jistě zaujal název aktivity, který se objevuje se železnou 
pravidelností - tento rok každou středu – Piliny. Nejsou to ruční práce, 
jak by mohl název na první pohled mást. Vede je Ivana Pilná, čímž je 
vše uvedeno na pravou míru. Jedná se o jak 
psáno v programu o otevřenou skupinu pro 
sebepoznávání. Co si, ale pod tím má človíček 
čtoucí představit? Hlavně povídání si a zapojení 
člověka do různých aktivit – ústními počínaje 
(tvoření slov) přes písemná až po ty fyzické 

(tvoření písmen z vlastního těla). Nedá se to jednoduše popsat, to se 
musí zkusit! Jsem jednou z častějších návštěvnic a Piliny mě baví a 
mohu je jen doporučit všem. J.B. 

 



 

a báli jste se zeptat… 

z internetu: http://www.janssen-
cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=schizophrenia_causes&product=none 

Co způsobuje schizofrenii? 

U schizofrenie není známa jedna jediná příčina. Mnoho chorob, jako je onemocnění srdce, 
pramení z řady genetických, behaviorálních, případně jiných faktorů. Podobně tomu 
pravděpodobně bude i s příčinou schizofrenie. Nejsou ještě pochopeny všechny faktory, které 
ve schizofrenii hrají nějakou úlohu. Odborníci však souhlasí, že tato nemoc vzniká abnormální 
funkcí mozku. Řada těchto faktorů je identifikována.  

Schizofrenie je onemocnění mozku. Vědci věří, že její příznaky jsou způsobeny 
abnormálnostmi v přenosu a zpracování informací v mozku. Nervové buňky v mozku spolu 
navzájem komunikují uvolňováním chemických látek ze svých nervových zakončení. Tyto 
chemické látky se nazývají neurotransmitery. 

Vědci naznačují, že schizofrenie má sklon vyskytovat se v rodinách a v mnoha případech se 
dědí. U dítěte, jehož rodič je schizofrenik, existuje asi 10% pravděpodobnost, že se tato nemoc 
rozvine i u něj. U celkové populace toto riziko činí asi 1 %. Přesto u identických dvojčat –
které sdílí identickou genetickou výbavu – je pouze 50% pravděpodobnost, že budou postižena 
obě dvojčata. To naznačuje, že schizofrenie není předurčena genetikou, přestože genetické 
faktory v ní hrají určitou roli.  

Jiné důkazy naznačují, že na mozek v raných stádiích života nebo dokonce během těhotenství 
působí i vlivy prostředí, které mohou predisponovat ke schizofrenii. Má se za to, že podstatná 
je kombinace rizikových faktorů a že tato nemoc není důsledkem jediné příčiny. 

Vyšetření lidského mozku umožněné zobrazovací metodou počítačem asistované tomografie 
(NMR) jasně ukázala, že někteří lidé se schizofrenií mají abnormální strukturu mozku. 
Vědecká pozorování ukazují, že u lidí se schizofrenií jsou v mozku zvětšené dutiny, zvané 
komory. 

Při sledování funkce mozku zobrazovací metodou se rovněž ukazuje, že také funkce mozku je 
jiná. Důkazy naznačují, že toto zvětšení je důsledkem abnormalit ve struktuře určitých oblastí 
mozku. Tyto abnormality jsou však jen nepatrné a nevyskytují se u všech lidí se schizofrenií. 

Mikroskopické studie mozkové tkáně po smrti rovněž odhalily malé změny v rozložení nebo v 
počtu mozkových buněk u lidí se schizofrenií. Zdá se, že mnoho těchto změn, i když 
pravděpodobně ne všechny, jsou přítomny již před onemocněním jedince. Proto se má za to, že 
schizofrenie může být částečně poruchou vývoje mozku. 

Pokroky v zobrazování mozku potvrdili abnormality určitých nervových buněk. 
Dotyčné nervové buňky používají dva odlišné neurotransmitery a ty hrají při schizofrenii 
důležitou úlohu. Léčba schizofrenie spoléhá na léky. Nejdůležitější typy léků nebo látek, které 
se používají k léčbě schizofrenie, se nazývají neuroleptika nebo antipsychotika. Upravují 
účinky těchto dvou neurotransmiterů v mozku. 



 

 

www.spoluzaci.cz  

- Najděte současné i minulé spolužáky 

 

www.prozeny.cz 

- Server pro ženy a nejen pro ně… 



www.novinky.cz 

- Zprávy, noviny, drby,…  

 

 

www.seznamka.cz 

- Chcete se seznámit? 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
Rozhovor s X 
(bude se jednat o klienta Fokusu) 

 

R.:                                                                            X.: 

Ahoj                                                                         Ahoj 

Smím se zeptat kolik ti je?                                      29 let 

Jaké máš záliby?                                                     Historie, jízda na kole, stolní  

                                                                                tenis, turistika, focení,… 

Bydlíš v Č.Bud?                                                      Ano. 

A jak?                                                                      V podnájmu. 

Co se ti na sobě líbí?                                               Že jsem společenský,  

                                                                                pomáhám druhým,… 

Co se ti na sobě nelíbí?                                           Moje postava 

Co ti Fokus přináší?                                                Vyplňuje mi můj volný čas    

                                                                                aktivitami, které mám rád,… 

Co bys uvítal programu, aby bylo častěji?             Aby se častěji dělali kvizy. 

Co bys popřál Fokusu do budoucna?                     Aby pokračovali jeho služby i  

                                                                                nadále. 

 

 

 

 



 
 

 

Vládce Jaro 
 
Začíná jaro, 
kdo z vás si všim, 
skoro ještě spím. 
 
Začíná vysvítat slunce, 
louky rozkvetou. 
Podám ti ruce,  
a půjdeme strání zakletou. 
 
Podám ti ruce, 
a trošku zaprší, 
zmokneme malinko sice, 
ale schováme se pod přístřeší. 
 
Cítíš,všechno voní. 
Ráno vypadá, 
jak když obloha slzy roní. 
 
Celý náš svět se probouzí, 
a je čím dál barevnější. 
Lidé jsou veselí, 
hned se nám zdá vše krásnější. 
 
Hřeje nás všechno u srdce, 
Když jaro přichází, jako náš veliký   
vládce 
 

Zlatá matička 
 
Má milá matičko,jsi moje sluníčko, 
pomůžeš mi vždy s radostí, odprostíš   
mě od starostí. 
Mám tě ráda od srdíčka,ty jsi prostě má  
zlatá matička. 

 

Velikonoční nadílka 
 
Velikonoce jsou svátky klidu, 
nečekáme žádnou bídu. 
Vajíčka si ozdobíme, 
Na nikoho se nezlobíme. 
Chlapci vyšlehají dívky pomlázkou, 
pak je popletou velikou láskou. 
Na beránkovi si pochutnáme, 
sladkosti a vajíčka v košíčku máme. 
 

Vzpomínky na Křemži  
 
Už od mala obdivuji křemežské okolí. 
Chatky,děti,lesní šum a pohodlí. 
Krásná krajina,ticho,louky lesy jen. 
Já vždy chci býti u rybníka a koupat se, 
to je můj sen. 
 
Chvíli vítr fouká, 
pak se na mě z oblak slunce kouká. 
Jak hřeje, 
jak je to příjemné. 
Já chtěla mít navždy jen léto, 
jak je to dojemné. 
 
Své písně ptáčci zpívají, 
jak jim člověk kolikrát závidí. 
Sem , a tam si jen tak létají. 
Aby je nikdo nezahléd, 
jenom potají. 
 
Hned brala bych život ptačí, 
i když každý život stojí námahu, 
i mně kolikrát stačí. 
Ale chtěla bych ,  
aspoň usnout na chvíli, 
a do dětství se vrátit, 
no přec jen na chvíli. 
 

Vodička 
 
Čirá vodička potůčkem si teče,v proudu  
pár rybiček vleče, 
snad jí nic neuteče. 
Jen čas pouhý,který neni dlouhý. 
Omílá kamínky,míří do dědinky. 
 

Něžně schoulená 
 
Byl vlahý vítr,ale květ si na zemi něžně  
kvet. 
Rosa mu padala pod víčka,byla to malá  
kytička. 
Růžička červená,byla v ústraní schoulená. 
Voněla převelice, patřila přírodě matičce. 
 

 



Zlatá Koruna II.díl Zlatá Koruna II.díl Zlatá Koruna II.díl Zlatá Koruna II.díl ––––    Jana Š.Jana Š.Jana Š.Jana Š.    
Jen co jsme dojedli, opouštěli jsme 

tábořiště. Čas byl neúprosný. V duchu jsme 
doufali, že se potkáme s přáteli a do kláštera 
půjdeme společně.  Před jeho branou jsme se 
skutečně setkali. Prohlídka se nám líbila, 
během ní jsme průvodci položili pár 
záludných otázek. „Ještě snímeček!“ volala 
na nás Katarína od hradeb, když už jsme jí 
mizeli v průchodu. V něm si některé z nás 
získal krámek drobnostmi.  

„Co teď.“ vrtalo mi hlavou. „Pepo, 
nešel bys na kafe, já ho potřebuji, jinak usnu 
ve stoje.“ 

 „Jo, vím tu o jednom prima 
posezení. Kdo jde s námi na kafe?“ a hned 
jsme kolem sebe měli skupinku.“ 

 „Nám se nechce, my jdeme 
na chatu.“ Ozval se hlouček 

„ Večeře bude v sedm, souhlasíte?“ Navrhla Katarína. 
 „Budeme tam.“ Odpověděli jsme téměř jednohlasně  
Popošli jsme ke krčmě „Otevřeno mají až od pěti!“ Hlásil Pepa „Jdeme do kempu, pak se sem 

vrátíme.“ 

Ti z nás, co měli obložené chleby k obědu, okamžitě něco zakously. Odbila pátá a my polohladový 
jsme se od prázdných talířů přesunuli za dalšími pochoutkami do krčmy. Dřevěný stůl, lavice, krb a 
kamenné obklady, venkovní interiér si mě okamžitě získal. Kupodivu se počasí umoudřilo. Seděli jsme ve 
stínu, do zad nás hřálo sluníčko a kamenná podlaha příjemně chladila. Ledová tříšť z citrusů některé z nás 
příjemně osvěžila. Jiní upíjeli kávu i já jsem se k nim chtěla přidat, ale espreso neměli.  Nakonec i mně mix 
z citrusů probral k životu. S Jitkou jsme si pochutnaly na zeleninovém salátě. Zdeněk si dal klobásu, kdyby 
snad guláš nedopadl dobře. Hodina H se nezadržitelně blížila, zvedli jsme se k odchodu. Ve dvojicích jsme 
stoupali do kopce, vstříc  chatě. 

 „Podívejte se na tu oblohu! To je k naštvání, teď večer se vyjasní!“ prohodil jen tak 
mimochodem Zdenek.  

Skutečně, počasí budilo dojem, že si s námi chce hrát. Jasně modrá obloha a na ní zlatý míč, který 
nás hřál do zad, tak že jsme svlékali svršky. 

 „Nemohlo takhle být celý den.“ přidala jsem poznámku. Guláš už voněl z kuchyně, za 
chvíli jsme již seděli nad plnými talíři, ukusovali chleba a občas i zeleninu. Sotva jsme umyli nádobí, kapky 
deště se začaly odrážet od země. Večer byl před námi. Trávili jsme ho jak jinak, než nad hrami v klubovně. 
Čas pokročil a postupně jsme se začali vytrácet a ulehat do svých pelíšků. Některým z nás připadalo, že noc 



je ještě mladá, a tak jsme chatce vedli dlouhé hovory, byly slyšet i od sousedů. Než nás zmohl spánek, měly 
jsme párkrát za večer nečekanou pánskou návštěvu.  

„Musíte asi o kousek dál.“ a začaly jsme se nekontrolovatelně hihňat. Neustále si pletl dveře 
chatky.  

„Příště ho necháme jít dál, alespoň bude legrace. Zajímalo by mne, ke které z nás si lehne.“  A znovu 
jsme vypukly v nekontrolovaný smích. Z nedalekého potoka k nám doléhalo kvákání žab. Kapky deště 
bubnovaly, tak silně do oken že mne několikrát za noc probudily. 

Vytrvalý déšť sebou přinesl chladnější počasí. Snídaně, pak siesta a příprava oběda. Trochu 
poprchávalo, ale obloha slibovala slunný den. Seděli jsme v klubovně, hráli hry a zdálo se, že počasí se 
začalo umoudřovat. 

„Nechtěli byste jít na procházku?“ navrhla Katarína. 

 „Šli bychom, ale ten déšť je nevyzpytatelný.“ Ozvalo se pár jedinců. 
 „Kataríno, nevím, nevím, já bych to neriskoval.“ Ozval se Tomáš. 
 „Souhlasím Tomáši, počkala bych.“ vmísila jsem se do hovoru. 
 
Netrvalo dlouho a spadlo pár kapek, a po chvilce svítilo sluníčko. Vypadalo to, že počasí se nás 

snaží potrápit. Poté co to vyhlíželo na jasnou oblohu, schoval se zlatý míč za mrak a opět se kapky odrážely 
od země. Aprílové počasí, jak z čítanky. …a znovu se rozpršelo a zase nás hladily sluneční paprsky.  

 „Tomáši, tak do toho nás chtěla Katarína poslat? No, nevím, nevím, co s ní provedeme? Hadříky se 
mi ždímat nechtějí.“ Tom se smál, evidentně se bavil nad mými poznámkami. „Poslouchejte, déšť ustal.“ 
Nevěřícně jsme zírali na azurově modré nebe bez mráčku. 

 „Tomáši, možná bychom si přece jen mohli jít protáhnout tělo. Vydá to, že pršet už nebude. 
Raději bych ale ještě chvilku počkala.“ 

 „Souhlasím.“  

Už jsem vypila dvě kafe a chtěla jsem si dát třetí, stále jsem se nemohla zbavit únavy. Kapky 
přestaly zkrápět zem, vysvitlo sluníčko. Nechali jsme se jím zlákat k plánované  procházce. Šla nás na ní 
většina. 

„Jé, to je fajn, ta chůze mě probrala. Věrko, podívej, uplakané nebe se začalo usmívat.“ 

„Snad máš pravdu, deště už bylo dost.“ 

 Déšť sebou přinesl svěží vzduch a vše vypadalo tak mladě, jako by to právě rozkvetlo. Stoupali 
jsme vstříc lesu a za chvíli jsme se kochali jeho vůní. Vzali jsme sebou i dceru správců chaty. 

 „Bolí mě nožičky!“ Zatahala Verunka Tomáše za košili. 

 „To by mě zajímalo, koho to byl nápad, vzít toho sviště sebou!“ Smála jsem se opodál a 
strčila do Heleny „To já jsem té potvůrce řekla, jestli nechce jít s námi.“ a teď jsme se již smály obě. Tomáš ji 
měl na ramenou. 



„Podívejte, támhle je opět černo a jde to přímo na nás. Mrak se začal nebezpečně přibližovat, dali 
jsme se před ním na úprk.  

„Tak slečno, teď půjdeš pěkně po svých.“ Mladá dáma si to, ale jen tak nenechala líbit. Našla si 
šikovnou větývku a pronásledovala s ní Tomáše. Bavili jsme se.  

„Věrko, podívej, ženská, nenechá si nic líbit, ta se v životě neztratí!“ Dobírala jsem si Tomáše. Po 
chvíli se dopálil, větývku jí sebral, zlomil a zahodil. Slečna se urazila a od teď až do tábořiště s ním 
nepromluvila. Správná ženská, pomyslela jsem si. Doufali jsme, že před vodou utečeme. Byli jsme právě 
v zatáčce a k chatě už nebylo daleko, když nás dostihly první kapky, s každým dalším krokem krůpěje 
houstly a sílily. Nebe se zlobilo čím dál víc, na řadu přišly i blesky! „Kataríno!!!“ procedila jsem mezi zuby. 
Voda se zuřivě odrážela od země, už nemělo cenu někam spěchat. Voda a z nás tekla proudem. Připadala 
jsem si jako vodní žena, z bundy, která odrážela vodu, se řinuly potůčky. Holčice jel na pomoc tatínek, ale 
zachraňovat už nebylo co, promoklá byla stejně jako my, na kost. Zbývalo pár kroků a byli jsme u srubu. 
Všichni se utíkali převléknout do suchých svršků. Jen mě to nikterak netrápilo. Kromě bot a kalhot jsem 
zůstala díky bundě suchá. Vše ostatní se dalo ždímat, nestačila jsem ani sbalit mokré věci a vedoucí nás 
volali k obědu. Čas nám začal šlapat na paty. Hrozilo, že nám ujede vlak. Bleskově jsme snědli oběd, teď 
ještě dobalit tašku. 

„Vyrážíme, vlak nepočká, další jede až v půl sedmé!“ zavelel Tomáš.  

„Kataríno, v úterý nahledanou.“ Loučili jsme se s vedoucí, která ještě zůstávala a domů pojede, tak 
jak přijela, autem. …a už jsme ve štrúdlu šlapali na nádraží. …, tak bágly nahoru a už jedeme. Skupinky 
se dali do hovoru, cesta ubíhala, ani jsme se nenadáli a stáli jsme před nádražím. 

„Tome, tak jste nás dovezl v pořádku, od Zdenky určitě sklidíte pochvalu.“ 
„To určitě.“ a smáli jsme se oba. 
„Tomáši, tak v úterý nashledanou.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Odpovědi z minulého čísla: 

1c) ptactvem 
2c) věda zkoumající mech 
3b) mincemi 
4b) uctívání matky 
5b)  Leonardo Da Vinci 
6c ) 1620 
7c )  J. Seifert 
8c )   zakázaná literatura 
9a )   vláda lidu 
 
 
 
 

 
Rybaření 1.část 

Úvod 

Rybaření, je 
jednou z možností, 
jak pobýt v přírodě a 
spojit příjemné s 
užitečným. Já osobně 
jsem hodně lovil ryby 
v noci. Je to o tom, že 
řeknu odhadem je 
parta rybářů na 
nějakém revíru v cca 
17 hodin, no a např. v 
květnu, červnu, 
červenci a srpnu lze lovit od 4 do 24 hodin. No a od těch 17 do 24 hodin jsme 
lovili. Před 15.červnem nelze lovit na rybičku, takže jsme používali žížaly a na 
revíru, neprozradím kde, jsme na žížaly chytali jak úhoře, tak kapry. No a 



samozřejmě, na mimopstruhových revírech od 16.června lze chytat i na rybičku, 
takže pak i zabere nějaký candát. 

Jak začít chytat ryby 

V dnešní době je  vše na Internetu. Stránky českého rybářského svazu jsou 
na http://www.rybsvaz.cz/. Doporučuji si WEB http://www.rybsvaz.cz/ 
prohlédnout a přečíst, najít si Místní organizaci Českého rybářského svazu v 
blízkosti Vašeho bydliště, kontaktovat je a pak   je možno dostat „školení“ a pak 
absolvovat Test rybářských znalostí a při úspěšném absolvování Testu 
rybářských znalostí dostanete Osvědčení pro první vydání Státního rybářského 
lístku. Pak to chce zakoupit povolenku. Povolenky a revíry mohou být 
Mimopstruhové a nebo Pstruhové. Já osobně jsem vždy lovil na Mimopstruhové 
povolence a i na Mimopstruhových revírech a to je spíše o kaprech, candátech, 
štikách, úhořích a naopak Pstruhová povolenka je spíše o muškaření a pstruzích 
atd. Ten Test rybářských znalostí není nic složitého, připadá mi to jako když 
jsem byl  v autoškole a zvládnul zkoušky. No obdobně pak je možno začít lovit 
ryby a jako jezdím autem, tak podobně jako lovím ryby, tak to chce dodržovat 
Rybářský řád a předpisy. Při zakoupení Povolenky např. Mimopstruhové 
dostanete zdarma sešítek – Soupis revírů např. Jihočeského územního svazu s 
bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok např. 2010. No a vše co 
je v tomto sešítku, tak to striktně dodržujte, hájení ryb, bližší popisy revírů, 
lovební hodiny atd., neb i poměrně dost chodí Rybářská stráž a kontrolují 
dodržování Rybářského řádu, což je pro poctivé rybáře výborné. Já sám jsem byl 
tipuji v průběhu let nejméně 7x kontrolován Rybářskou stráží a vždy bez 
problémů. 

 

Parta rybářů a auto 

 

V nynější době je to hodně o partě lidí-rybářů neb lovit sám není dle mého 
osobního názoru optimální. Také je to hodně o automobilu, neb některé revíry 
jsou hromadnou dopravou   nedostupné, tím myslím, že pokud by jste někam 
dojel hromadnou dopravou a lovil do 24 hodin, tak by jste musel jet hromadnou 
dopravou domů až   ráno. Také se nám několikrát stalo, že přišla velká bouřka. 
No a pak se projeví výhoda auta, za 15minut sbaleno, nasedli jsme do auta a 
mazali domů. 



 

Rybářská výbava 

 

Já osobně jsem 
začínal lovit s 
laminátovými pruty, 
teleskopickými neb 
jsou levnější, ale pak 
jsem s odstupem času 
přešel na grafitové 
pruty, též teleskopické. 
Grafitové pruty jsou 
křehčí, ale lehčí a mají 
snadnou údržbu a já 
osobně jsem s nimi více spokojený než s laminátovými pruty, více neupřesňuji. 
Také se mi osvědčilo, nekupovat pruty v rybářské sezóně, neb je to v tu dobu 
dražší. Jednou, někdy v měsíci lednu(mimo rybářskou sezónu) jsem šel okolo 
rybářské prodejny a koupil krásný grafitový prut ve slevě za 700,-Kč, s tím, že 
před slevou stál v rybářské sezóně cca 2000,-Kč. Je také dobře zakoupit obal na 
pruty, nějakou sedačku, čihátka, „policajty“, olůvka, háčky, návazce atd. No a 
pak vyrazit k vodě a  

Petrův Zdar!!! 

 

 
 
 

 
Volá zaměstnanec pohřebního ústavu do prodejny motorek:  
„Dobrý den, prosím Vás kolik jste prodali motorek?“  
„Patnáct,“ odpoví překvapeně prodavač. „Hm, tak to se nám tři ještě někde toulají.“ 
 
Zkoušky v autoškole. 
Komisař se ptá blondýny: 
˝Popište nám, prosím, funkci motoru!˝ 
˝Mohu vlastními slovy?˝ 
˝Samozřejmě.˝ 
˝Brrrrmm, brrrrrmmmm, brrrrrrrrrmmmmmm....˝ 



 

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 rybaření 
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 

 
 
 


