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- U pana Gondáše probíhá malířský kurz – postupně Vás seznámíme s pracemi 
účastníků kurzu 

- Začal projekt Most pro budoucnost bližší informace budou v tomto čísle v rozhovoru 
s panem Ivanem Čuřínem, realizátorem projektu.  

- Vyhráli jsme bowlingový mezifokusovský turnaj podobnosti v článku Zdeňka S.  
- Byl výlet na Zlatou Korunu a o něm bude psáno až příště 

 
 
 
 
Nové Hrady 
Zapsali Lída a Karel 

V dubnu jsme absolvovali 
výlet do Terezina Údolí 
na Novohradsku. Jelo asi 
10 lidí a Tomášův pes. 
Z Českých Budějovic 
jsme jeli autobusem do 
Údolí, odkud jsme se pěší 
túrou vydali do Terezina Údolí až k vodopádu, kde jsme 
chvíli odpočívali. Po té jsme se vydali zpátky až do 
Nových Hradů, kde jsme se občerstvili v místní restauraci. 
Odpoledne jsme jeli zpět do Českých Budějovic 

autobusem. Výlet se všem líbil i počasí nám pěkně vyšlo. 



Bowlingový turnaj 
Zapsal Zdeněk S. 
 
Ve středu 28. dubna  se uskutečnil turnaj, který pořádal Fokus 
České Budějovice a přijely týmy z Tábora, Strakonic a Písku. 

Na začátku nás uvítala paní 
ředitelka Kuviková a popřála všem 
hodně štěstí. Protože budějovický 
tým měl velkou účast, tak zbylá 
ostatní družstva hostila jednoho až 
dva hráče. Sportovní klání bylo velmi napínavé, panovala zde 
přátelská atmosféra. Zvítězilo mužstvo Českých Budějovic, na 

druhém místě byl Tábor, na třetím místě Strakonice a bramborovou medaili získal Písek. I 
mezi třemi nejlepšími jednotlivci byli Budějovičáci: Karel Č., Pepa F., Martin M. 
 
Výlet na Libín 
Námět dodal Pavel H. a podle svého upravil Zdeněk S. 
 

Z českobudějovické nádraží jsme jeli  vlakem do Prachatic.  
Dále jsme pokračovali 
autobusem do vesničky 
Libín. Pokořili jsme zdejší 
vrchol i s tamní 
rozhlednou, ale bohužel bez 

Lídy, která to po cestě vzdala. Na zpáteční cestě jsme 
byli už vyhladovělí a tak jsme navštívili místní 
pohostinství. Po vydatném obědě, jsme se svezli stopem 
do Prachatic. Prošli jsme město, kde bylo mnoho historických středověkých památek. 
 
Petanque 
Zapsala Jitka S. 
 
Sešli jsem se u Kauflandu. Andrea nám dnes velela. Klientů bylo 8 – Láďa, Láďův taťka, 
Pepa, Jana, Karel, Zdeněk, Martin, Jitka. Zdeněk nám zmizel ještě než jsme došli na místo, 
kde jsme se rozhodli hrát petanque. Každý jsme si tedy vybrali svoji kouli a byl hozen 
košonek. Kdo nehrál někdy petanque jistě netuší o čem mluvím. Košonek je velmi malý 

míček, ke kterému se snaží hráči svými koulemi co nejvíce přiblížit. 
Protože byla tráva vyšší než košonek vždy někdo z nás přidal ke košonku 
dřívko zapíchnuté do země, abychom se mohli orientovat. Jana házela 
spíš do dálky než na terč, Jitka zase do výšky, zbytek se skutečně 
trefoval. Výsledky jednotlivých bojů dopadli různě někdy byli koule 

blízko košonku někdy zas rozesety po celém okolí. Postupně jsme ukončili hraní a šli se ohřát 
na kávu. Rozloučili jsme se s tím, že někdy příště zkusíme zahrát petanque znovu. Případně 
frisbee, badbigton, líný tenis,.. 



Výstava fotografií 
Zapsala J.S. 
 
Stojím netrpělivě na náměstí a čekám na lidi se kterými dnes vyrazím na 
výstavu. První dorazí Pepa a po něm  celá skupinka  
- Andrea je vede Karel ji dohání a v závěru 
jde Jana M. Výstava, která nás čeká je v domě 
umění. Mezi námi - byla velmi zvláštní jako 
moderní výstavy dokážou být. Pouze nápisy na 
stěnách a to česko anglicky (zřejmě pro 
cizince). Snaživě fotím a za pět minut jsme venku 

tohle zjevně nebyla ta pravá výstava pro nás. 
Další nás napadá Jihočeská galerie – tam nás 
pouští opět zadarmo a my můžeme 
prohlížet různorodé techniky fotografií 
a leptů. Po takovém výkonu se musíme 
posilnit a přidává se k nám Zdeněk, 
který trošku zaspal. Třetí výstavu úplně 
zavrhujeme a místo toho jdeme si 

posedět na náměstí do Dvořáka. To už, ale musím na jít a tak 
se ve dveřích míjím s Janou Š. 
 
Lezecká stěna 
 
Zapsal Zdeněk S. 
 
Minulý týden ve středu dopoledne jsme se sešli před 
restaurací Vatikán, ale zjistili jsme, že Lanna park má 
otevřeno až později. Mezitím jsme se procházeli po 
Jiráskově nábřeží, minuli jsme též Železnou pannu a 
restauraci u Kliků. Pak jsme vyrazili směrem k Lanna parku 
zdolávat bouldrovku. Pro ty z vás, kteří netuší, co se pod 

tímto 
názvem 
skrývá, 

prozradím, 
že se jedná 
o lezeckou 

stěnu. 
Lezení bylo 
opravdu dosti fyzicky náročné. Jenom naši 
horolezci Pepa a Katarína vylezli až nahoru. 
Obdivovali jsme lezecké umění naší kolegyně 

(ne z Fokusu), která lezla po stěnách jako pavouk. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Střídající se autoři rubriky Jitka S. a Jana Š. 
 
Dostali jste od života zvláštní dar? Dokážete druhým rozdávat radost? Máte další a další 
nápady jak je potěšit? Týkají se konkrétní dovednosti? Obohacujete své přátele hudbou, či 
hrajete na nějaký hudební nástroj? Dokážete zachytit krajinu, či zátiší štětcem nebo 
fotoaparátem? Pracujete s hlínou či se samotvrdnoucí hmotou nebo snad malujete na sklo či si 
okna vyzdobíte různými motivy, aby byly zajímavější a lidé se za nimi z venku otočili.  
Pamatujete na modelínu ze školy, dnes je i jiná a říká se jí Fimo. A co decoupage, obrázků či 
talířů nebo dlaždic?  

 Věnujete se nějaké z těchto technik? Získali jste kreativní dovednost, vytvořit něco 
rukama a schopnost tu po sobě něco zanechat. Schopnost, kterou každý nemá, a jste citliv ější 
vnímavější. Používáte více pravou hemisféru, ve které se právě tato schopnost nachází. 
 Jste novými klienty našeho sdružení? Máte pocit, že Vám něco z těchto dovedností je 
blízké? Pojďte a zkuste objevit svou pravou hemisféru. 
 Pokusím se Vám některé techniky přiblížit. 
 
Decoupage – je výroba například obrázků či květináčů a dalších předmětů 
 
Potřebujete: 

• ubrousek, rámeček, lepidlo, žehličku, pečící papír, akrylovou barvu a lak 
 

postup: Připravíte si ubrousek, destičku z rámečku. Destičku natřete bělobou, pokud již 
není bílá a necháte zaschnout. Dále natřete rámeček barvou a necháte opět zaschnout. Lepidlo 
nanesete na destičku, pak ho necháte částečně zaschnout, opatrně na něj položíte ubrousek a 
překryjete žehlicím papírem a od středu do stran opatrně zaželíte. Ubrousek i rámeček přetřete 
lakem a máte svůj první výrobek. 
Stejný postup použijete při výrobě hliněných květináčů a na jiné výrobky ze dřeva. Šikovné 
ruce by si mohli vyzkoušet i zdobení rámečků krakovací lakem či hmotou s efektem 3D 
Tato technika se dá použít i na dlaždice, pokud byste použili vypalovací lepidlo i lak, tak se 
dá vypálit i v troubě a povrch dlaždičky, tak bude omyvatelný. To samé by bylo možné udělat 
i s květináči. 
Nezaujala vás výroba obrázků, nevadí, třeba vás nadchne zdobení skla. Opět můžeme použít 
decoupage techniku.  
 
Ještě jednou decoupage, tentokrát skla 
 
Připravíme si: 

• čirý skleněný talíř 
• ocet nebo jar 



• papírovou kuchyňskou utěrku 
• technický benzín 
• decoupage papír (je dost drahý a ne vždy k sehnání) v pohodě nahradí kvalitnější 

balicí papír  
• vlažnou vodu 
• bílou akrylovou barvu 
• barvu, barvy, které použijete na zdobení 
• lepidlo 
• lak 
• proužek kuchyňské houbičky a kolíček na prádlo (nůžkami odstřihněte proužek asi 1 – 

1,5 cm) 
 

postup: na papírový ubrousek nalijeme trochu octa a očistíme – odmastíme jim talíř, 
pokud tam zůstanou stopy po cenovkách, použijte technický benzín. Talíř odložte na stůl 
spodní stranou vzhůru. Vystřihněte motiv z papíru a vložte ho max. na minutu do vody, 
vyndejte a osušte. Motiv po lícové straně potřete lepidlem a opatrně přilepte na talíř. Následně 
začněte opatrně vytírat lepidlo od středu talíře, až po něm nebude stopy, pak nechte lepidlo 
zaschnout. Poté pomocí štětce a běloby naneste na motiv barvu, tím dáte vyniknout motivu, 
kterým jste ozdobili talíř. Po zaschnutí barvy očistěte znovu talíř od zbytku lepidla, barvy a 
nyní zapojte svou fantazii. Nyní budete střídat barvu s lepidlem, takhle to provedete 2x, 
pokaždé necháte, zaschnout a nakonec přetřete 2x lakem Můžete ho nazdobit jednou barvou 
nebo máte možnost zdobit tupováním.  

Tupování: ustřihli jste si proužek z houbičky na nádobí, ohněte ji, scvakněte kolíčkem, 
aby se vám s ní lépe pracovalo. Houbičku otřete o rantl mističky, tak bude obsahovat potřebné 
množství barvy. Rukou budete dělat pohyby, jako byste razítkovali. Necháte zaschnout a 
opatrně nanášíte barvu, abyste si štětcem nesmázli předchozí. Dále pokračujete stejně, jak už 
je uvedeno výše.  
     Krakelování : natřete plochu jednou barvou, až zaschne tak speciálním krakelovacím 
lakem a nechte zaschnout a jiným směrem jinou barvu a to plynulými stejně dlouhými a 
souvislými tahy štětcem. Díky krakelovacímu laku by měla vrchní barva „popraskat“ a 
vznikne dojem starého výrobku.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Střídající se autoři rubriky: Jana Š. a Zdeněk S. 
 
Odpověď z minula: 
Věže jsou čtyři: 
 a) Černá věž v Českých Budějovicích 
 b) Černá věž v Klatovech – plzeňský kraj 
 c) Černá věž v Praze (stojí východní části Pražského hradu)  
 d) Černá věž Drahanovice – poblíž Olomouce 
 
Má naše budějovická Černá věž starší sestru? 
Ano, má. Nachází se v Klatovech. 
 
Je budějovická Černá nejvyšší? 
Ne, není. Černá věž v Klatovech 81,6 m 
 
Proč mají Černé věže přívlastek Černá   
Každá z nich se jmenovala jinak, ale každá z nich byla ožehlá plamenem. 
 
Černá věž České Budějovice 
Jak se zrodila myšlenka postavit věž 
V roce 1547 se městští radní dozvěděli, že v Klatovech se pod vedením italského mistra 
začíná stavět nová věž. V čele Českých Budějovic stál tehdy již poněkolikáté purkmistr 
Magistr Quirinus (1539–1575). Za jeho působení získalo město lepší vzhled, díky němu byla 
mimo jiné postavena renesanční radnice a později zřízena mincovna. V roce 1547 tedy 
přesvědčil radní, že městu chybí vysoká věž, která by kromě reprezentace plnila i funkci 
strážní věže a zvonice.  
Černá věž byla postavena v letech 1549 – 1577. Její stavbu začal stavitel Hans Spatz, dalšími 
byli Lorenz a Vincent Fugeral. Spodní část věže je v gotickém slohu a horní část s ochozem 
a kopulí v renesančním slohu. Název Černá věž vznikl až v dalším století, snad v souvislosti 
s požárem. První velkou opravou prošla věž v roce 1697 po velkém požáru, který zničil přes 
polovinu města. Další byly v letech 1809, 1848, 1980 – 1985 ,… 
Proč se věži říká Černá 
Několik prvních desetiletí po dostavbě se věži říkalo “Nová”, později “Vysoká, Velká, 
Městská, Kostelní, Farní”  
Ačkoli věžní během několika staletí spatřili a hlásili desítky požárů ve městě i okolí, samotné 
věže se oheň nikdy vážněji nedotkl a její vnitřní dřevěné konstrukce proto zůstaly zachovány. 
Dokonce ani katastrofální červencový požár roku 1641, který zničil sousední kostel sv. 
Mikuláše, věži neublížil. Ve městě se pouze tradovalo a traduje, že světlá věž byla tenkrát 
očazena plameny z hořícího kostela a následkem toho se jí začalo říkat tak, jak ji známe dnes.  
Teprve když vyzdobená omítka z horních pater před polovinou 19. století zmizela a povrch 
kvádrů věky zčernal, začali čeští obyvatelé města říkat věži “Černá”.  
Černá věž Klatovy – starší sestra českobudějovické věže 



Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 – 1555 mistrem Anoňem 
za účelem signalizace nebezpečí – požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů 
získala věž tmavočerné zbarvení, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod 
Vodojemem byl postaven dřevěný most vedoucí nad střechami domů až ke stavbě věže.  
V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká 
ručička těchto hodin měří 2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 
schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město, ale i na překrásné panorama Šumavy. Pokud 
je velmi dobrá viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp.  
Skokem z věže skončilo svůj život doposud 6 sebevrahů, jako první student Antonín Dobízl 
v roce 1884. 
Černá věž Praha 
Černá věž stojící v samé východní části Pražského hradu, představuje zbytky románského 
opevnění z druhé čtvrti 12. století, z doby knížete Soběslava I. Při její stavbě bylo použito 
starších základů opevnění hradu z doby Břetislava I. z první poloviny 11. století. Za panování 
císaře Karla IV. se věž nazývala Zlatá. To proto, že její střecha byla pobita pozlaceným 
plechem, aby již na dálku oznamovala jízdním i pěším, že se blíží k sídlu mocného 
panovníka.  
Z mnoha pohledů dominantní Černá věž má přibližně čtvercový půdorys o délce strany více 
jak deset metrů a její výška je 40 m. Obdivuhodná je síla jejího zdiva. V přízemí je to 2,5 m, 
na severní straně dokonce 3 m. Ve svých počátcích měla především obrannou funkci. 
Nejhořejší patro sloužilo za obydlí hlásnému, který pozoroval, jestli někde nevypukl požár, či 
zda se neblíží nepřítel. Není však známo, že by se v prostoru před ní odehrávala větší 
vojenská šarvátka. Nepřál tomu terén. Svah Opyše a rovněž severní i jižní stráň byly příliš 
příkré, navíc středověké opevnění ještě doplňovaly příkopy.  
Při bouři 10. dubna 1538 věž zapálil blesk a ta vyhořela. V té době již měla na střeše pálenou 
krytinu. Velký požár Malé Strany, Pražského hradu a Hradčan věž přímo nezasáhl, ale její 
zdivo bylo kouřem tak očouzené, že se jí začalo říkat Černá a tak to již zůstalo.  
I tato věž svého času sloužila jako vězení. Nejtvrdší bylo v nejspodnější části věže, v tmavém 
prostoru vzniklém zazděním brány. Černá věž je veřejnosti nepřístupná, je tady depozitář 
archeologických nálezů z Pražského hradu.  
Černá věž Drahonovice – nedaleko Olomouce 
Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a je ojedinělou památkou 
stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě.V prostorách Černé věže se nachází stálá 
expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího 
okolí.Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav různých 
žánrů.  
 
 
Hádanka pro vás do příště:  
 

1) Kdy dosloužila koněspřežka? 
2) V které době a kdo upravil celý ostrov mezi dvěma rameny Vltavy na velké 

sportoviště? 
3) Co bylo založeno v roce 1948? 
4) Kolik členů má městské zastupitelstvo? 

 
 
 
 



 
 

 
 
a báli jste se zeptat… 
 
http://www.fokus-praha.cz/index.php?action=main&show_back=1&subject=86&article=290 
 
Mýty o duševním zdraví a pracovním procesu 

Největší mýty a fakta, která mají dopad na vnímání duševního onemocnění v pracovním 
procesu. 

Mýtus 1 : Duševní onemocnění je totéž jako mentální retardace 
Fakta: Jedná se o dvě naprosto odlišné poruchy. Diagnóza mentální retardace je především 
charakterizována omezením intelektuálních schopností a obtížemi při zvládání základních 
životních dovedností. Naproti tomu osoby s psychiatrickými obtížemi mají stejné rozložení 
intelektových schopností jako zbytek populace. 
Mýtus 2: Duševní onemocnění je pouze výtvorem něčí fantazie. 
Fakta: Duševní poruchy jsou reálné. Duševní nemoci přinášejí utrpení, způsobují omezení a 
mohou dokonce zkrátit život, což je evidentní například u infarktů po epizodě deprese, 
onemocnění jater způsobených závislostí na alkoholu nebo u sebevražd. V roce 2000 
docházelo podle odhadů k sebevraždě každých 140 sekund. Základní  abnormální 
substruktury mnoha poruch lze vidět na zobrazení mozku. Duševní nemoc může být 
diagnostikována a léčena dříve, než bude pozdě. Symptomy jsou znakem reálného 
onemocnění. 
Mýtus 3: Duševní poruchy jsou spojeny s nedostatkem charakteru. 
Fakta: Duševní poruchy  jsou způsobeny biologickými, psychologickými a sociálními faktory. 
Výzkumy ukazují, že genetické a biologické faktory jsou spojovány se schizofrenií, depresí a 
alkoholismem. Sociální vlivy, jako je například ztráta někoho blízkého nebo práce, mohou 
ovlivnit rozvoj různých nemocí. Špatné výchovné prostředí, ať už pramení z rozbité rodiny 
nebo domácího násilí nebo násilí v komunitě, může přinášet zvýšené riziko duševního 
onemocnění. 
Mýtus 4: Z duševní nemoci se nelze uzdravit. 
Fakta: Dlouhodobé studie ukazují, že léčba většiny lidí s duševním onemocněním prokazuje 
skutečné zlepšení stavu nemocných. Velmi dlouhou dobu bylo duševní onemocnění 
považováno za trvalé a neléčitelné. Lidé s duševním onemocněním byli izolováni od ostatních 
v rámci institucionalizace léčeben pro duševně nemocné. Když byly objeveny léky, které 
pomohly zlepšit symptomy duševních nemocí, nastal postupný vývoj k léčebným a 
rehabilitačním službám v rámci komunity. 
Mýtus 5: Duševní nemoci se týkají jenom lidí z bohatých zemí. 
Fakta: Duševní nemoci a poruchy jsou problémem také rozvojových států. Ve výzkumu 
Světové zdravotnické organizace se ukázalo, že žádná z 27 rozvojových zemí není bez 
výskytu schizofrenie. Alkoholismus je další běžnou poruchou, která nezná hranice. V latinské 
Americe se prevalence těžkého alkoholismu pohybuje od 9,7%  v Kostarice po 35,6% v 
Paraquayi. 
Mýtus 6: Duševně nemocní a ti, kteří se uzdravili (termín označuje ty, kteří byli 
efektivně léčeni), jsou pracovníky druhé kategorie. 
Fakta: Zaměstnavatelé, kteří tyto lidi zaměstnali, uvádějí, že mají více než průměrnou 



docházku a přesnost a jsou stejně dobří nebo lepší v motivaci, kvalitě práce a pracovním 
výkonu. Studie uváděné US National Institute of Mental Health a National Alliance for the 
Mentally Ill přinášejí informaci, že neexistuje žádný rozdíl v produktivitě ve srovnání s 
ostatními zaměstnanci. 
Mýtus 7: Lidé s psychiatrickými problémy nesnášejí stres na pracovišti. 
Fakta: To příliš zjednodušuje komplexní lidskou reakci na stres. Lidé s různými zdravotními 
problémy jako jsou například kardiovaskulární choroby, skleróza a psychiatrické poruchy 
mohou mít zhoršené syndromy při vysoké úrovni stresu. Ale zdroje osobního a pracovního 
stresu jsou u každého jiné. Pro některé lidi je stresující, pokud nemají strukturovaný denní 
program, zatímco někteří bojují s přesným pracovním rozvrhem. Někteří lidé mají radost z 
viditelnosti na veřejnosti nebo z vysokého stupně sociálních kontaktů, zatímco jiní požadují 
minimální interakce, aby se mohli soustředit a dokončit úkol. Pracovníci s psychiatrickými 
problémy odpovídají na stresory na pracovišti rozdílným způsobem. Všechna zaměstnání jsou 
v podstatě do určité míry stresující. Produktivita dosahuje maxima, jestliže se vhodným 
způsobem potkávají potřeby zaměstnance a jeho pracovní podmínky, ať má pracovník 
duševní problémy nebo ne. 
Mýtus 8: Duševně nemocní a ti, kteří se uzdravili, jsou nebezpeční nebo agresivní. 
Fakta: Převážná většina těchto jedinců není nebezpečná nebo agresivní. Když se 
zaměstnavatelé dovědí, že má uchazeč duševní chorobu, mohou mít strach nebo pocit, že 
bude agresivní. Tento mýtus je posilován médii, která informují o lidech s duševní nemocí 
jako o násilnících. Teoretické shrnutí výzkumné literatury na Cornellově univerzitě (Ithaca, 
NY, USA) ukazuje, "že žádná empirická data neospravedlňují skandalizované portréty 
duševních poruch v médiích". 
Je nezbytné eliminovat diskriminaci duševně nemocných a nahradit ji pozitivním poselstvím a 
obrazem, společně s prohloubením informovanosti a pochopení, co to duševní nemoc vlastně 
je. Tyto mýty jsou běžné na celém světě v každé zemi. Časté opakování těchto skutečností a 
vyvracení mýtů povede k akceptaci skutečnosti. 
Všechny úspěšné programy reintegrace duševně nemocných zpátky na pracoviště musí čelit 
problému diskriminace. Všechny programy by měly zahrnovat části navržené ke konfrontaci a 
odstranění těchto překážek. Světový den pro duševní zdraví je pravděpodobně nejvýznamnější 
každoroční událostí, která se koná na celém světě a která zvyšuje informovanost o 
diskriminaci uživatelů služeb v oblasti duševního zdraví, nejenom v pracovní oblasti, ale ve 
všech aspektech života ve společnosti. 

Když si někdo přečte název literární klub, tak 
to člověku mnoho neřekne. Většinou si 
pomyslí, to není nic pro mě. Ale to se 
mýlí.Každou středu v měsíci se koná pod 
vedením spisovatele pana Hynka Klimka. 
Klienti zde předčítají svá díla. Uživatelé zde 
nemusejí sami tvořit, stačí jen sedět a 
poslouchat  pověsti, báje nebo si popovídat. 

Zaujali jsme vás, tak neváhejte a  přijďte, jste vítáni. Zapsal: Z. S. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tentokrát jsme dali přednost zástupci realizátora projektu „ Mostu pro budoucnost“ 
 
Dobrý den , chtěla bych se Vás zeptat o čem vlastně projekt most pro budoucnost je?  
Dobrý den, projekt přispívá k integraci lidí s duševním onemocněním, ke zkvalitnění jejich 
života a překonávání problémů spojených s jejich nemocí. Zájemci projdou postupně různými 
aktivitami, jejichž cílem je příprava na zaměstnání a poté pracovní uplatnění. Účastníci 
projektu z Fokusu - Písek (a jeho pobočky ve Strakonicích), Fokusu Tábor a Fokusu České 
Budějovice absolvují bilanční diagnostiku,  motivační aktivity, pracovní diagnostiku, kurz 
zaměřený na informační technologie a specifické profesní vzdělávání. V rámci projektu jim 
bude poskytováno pracovní a psychologické poradenství a budou se moci scházet v Job 
klubech a sdílet zde s ostatními své problémy. Projekt jim dále nabídne asistenci při 
vyhledávání a získávání zaměstnání.  
Kolik lidí se přihlásilo a pro kolik z nich máte jistou práci?  
V současné době registrujeme 11 účastníků z Fokusu Písek a Strakonice, 17 účastníků 
z Fokusu České Budějovice a 12 účastníků z Fokusu Tábor. Tento počet však není konečný, 
jelikož se nám postupně hlásí noví účastníci motivovaní k účasti informacemi od stávajících 
účastníků projektu.  
V rámci projektu je plánován vznik 6 nových pracovních míst na poloviční úvazek. V současné 
době je však projekt v takové fázi, kdy není možné oslovovat jednotlivé zaměstnavatele 
vzhledem k neujasnění přesného zaměření vybraných rekvalifikačních kurzů jednotlivými 
účastníky projektu.  
Plánujete do budoucna projekt zopakovat?  
Ano. Jestliže bude ze strany klientů jednotlivých Fokusů zájem, rádi se pokusíme tento projekt 
zopakovat a podáme na MPSV novou žádost o dotaci.  
Záleží vše hlavně na dotacích?  
Ano. V současné době není schopen ani jeden z Fokusů financovat rekvalifikace a 
podporované zaměstnávání svých klientů z jiných zdrojů než jsou dotace MPSV. Tento projekt 
je tak pro většinu klientů, kteří nejsou evidováni na ÚP jedou z mála šancí jak si rozšířit 
znalosti a získat tak o trochu lepší postavení na trhu práce.  
Jak dlouho  projekt vznikal, než se realizoval?  
Tento projekt začal vznikat na podzim roku 2008 a v únoru 2009 byl podán ve výzvě č. 31 na 
MPSV. Po nutných schvalovacích krocích jsme se v říjnu 2009 dozvěděli, že byl náš projekt 
vybrán a že ho budeme moci začít realizovat. Samotná realizace projektu začala 1.2. 2010.  
Vraťme se k Mostům. Kdybych se chtěla přihlásit do kurzu, co mě tam čeká?  
V současné době se v okrese České Budějovice ukončuje část věnovaná Bilanční diagnostice. 
Do té již není možné v rámci dodržení harmonogramu vstoupit. Dalšími aktivitami, které 
byste mohla absolvovat jsou aktuálně Motivační kurz (Ten je zaměřen hlavně na motivaci 
účastníků projektu k aktivnímu hledání pracovního uplatnění prostřednictvím ujasnění si 
vlastní pozice na trhu práce. Rozvojem sociálních kompetencí, komunikačních dovedností a 
praktické orientace na trhu práce dojde postupně k podpoření sebedůvěry a schopnosti 
adaptovat se na nové pracovní a životní podmínky.) a Pracovní diagnostika (Psychosociální 
zhodnocení osobnosti účastníka projektu a odhalení jeho silných a slabých stránek a výsledky 
budou použity pro volbu vhodného pracovního uplatnění a praxe účastníků projektu.)  
Po ukončení této části budou účastníci projektu postaveni před otázku, jestli chtějí dále 
postupovat do výukové části, nebo jim stačí, že se dozvěděli něco nového sami o sobě.  
Pro ty, kteří se rozhodnou pokračovat dále, je připraven Kurz IT zaměřený na získání nebo 
obnovení znalostí z oblasti výpočetní techniky a Specifické profesní vzdělávání složené 
z účastníky vybraných rekvalifikačních kurzů. Na samotný závěr projektu je připraveno 6 nově 
vytvořených pracovních míst určených pro účastníky projektu.  



 
 

 
 
 
 
♥Anděl strážný 
 
Potkala jsem anděla  
a netušila nic, 
vždy se jen letmo přiblížil 
a odlétl vzápětí. 
 
Nedávno přišel,  
do mého snu.  
Varovat mě,  
jako vždy když má se něco stát. 
Skutečně se stalo,  
anděl můj při mně stál. 
 
♥Oči plakaly 
 
Naproti novému životu šla. 
Ubírala se tam, 
kde štěstí bydlí, 
kde je jeho chrám. 
 
Oči její plakaly,  
slzy jako perly padaly.  
Šla cestou necestou 
šla prosit modlitbou. 
Pána Boha 
o dar štěstí, 
o dar radosti, 
o dar největší.  

 
Nyní již radost mám 
v postýlce leží ratolest má a tvá. 
Úsměv na rtech, srdce radostí zpívá. 
Podívej se do očí. 
Oči pláčou, 
štěstí stéká po tváři 
 
♥Hvězda bude mlčet 
 
Noc zahalila kraj v černý šat. 
Dívám se z okna ven, 
v myšlenkách s tebou jsem. 
Dívám se z okna ven,  
sním sen o nás dvou. 
Vidím hvězdu padat,  
přání velké mám. 
Mlčím. Slova jsou nic. 
Jen hvězda pravdu zná. 
Ta mluvit neumí, pravdu nepoví. 
Tajemství uchová, lásku uchrání.  
Lásku nám bude přát.  
od ní se pravdu nikdo nedoví. 
 
Pojď ruku mi dej,  
pojď spáchat ten hřích. 
Jen hvězda bude pravdu znát,  
hvězda bude mlčet, jako my dva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dobrý den, vítejte v knižním světě, který se zde jako rubrika, čas od času vyskytne. 
Dnes vás překvapíme částí knihy: 
 
Peklo se strhne jenom jednou 
… 
„ Proč u toho chlapa chceš dělat?“ „ Jsem jeho sekretářka.“ „ Proč u něho chceš dělat?“ 
„Řekla jsem ti, že jsem jeho sekretářka.“ „ Jen si kecej!“ 
… 
Konečně jsme si to s ním mohli vyřídit. Podařilo se nám ho vylákat na střechu univerzity na 
vršek vodojemu pod záminkou, že uvidí auroru borealis. Žádná  aurora borealis sice nebyla, 
ale byl natolik zblblý, že si toho nevšiml. „ Co to vlastně děláme?“ zeptal se mě. „ Koukejte 
na auroru,“ píchl jsem prstem do nebe. Koukal, a co jsme tam stáli, vyšplhala se po schůdcích 
za námi. Nebral jsem jí na vědomí. Nejdřív jsem vrazil pár jí a pak pár jemu. Tvářil se jakoby 
mu naplácala stará tetka. Věděl jsem, že se to musí převrátit. 
… 
A vy si můžete do příště tipnout z jaké je to knihy. Příště připravíme ukázku z klasické 
literatury. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Dobrý den, anebo ahoj, zdravím Vás. Chtěla bych se podělit s Vámi o svůj dosavadní život, 
který nebyl lehký. Trápila a občas mě trápí nemoc-schizofrenie-deprese. Užívám léky-
antidepresiva, která mi pomáhají. Docházím ke svému psychiatrovi, který ví, jak mi pomoci. 
Touto cestou bych mu chtěla poděkovat. Má nemoc začala v 21 letech, kdy jsem měla přítele,  
kterého jsem milovala a který mi nakonec ublížil. Ublížil mně takovým způsobem, jakým 
může muž ublížit ženě. Nechala jsem si své tajemství pro sebe, doma jsem to neřekla. V tu 
dobu jsem pracovala jako servírka. V té době mi má kolegyně radila, ať si zajdu za nějakým 
psychiatrem. Ocitla jsem se v bludném kruhu, neměla jsem moc životních zkušeností. 
 
Nakonec jsem vyhledala již zmíněného lékaře. Ten řekl, že jsem si přítele zidealizovala. V té 
době jsem kvůli depresím přišla o práci, nemohla jsem tam pracovat, všechno mi ho tam 
připomínalo. Tatínek mi domlouval, kolegyně též, ale opravdu to nešlo, tak jsem od 
praktického lékaře dostala neschopenku. Říkal, že mám chodit na procházky a odpočívat. 
Chodila jsem na plovárnu a tam jsem plavala 20 bazénů, což je jeden 1 km. 



 
 
Všimnul  si mě tam nastávající manžel. Seznámili jsme se tak, že mě oslovil na mostě. Zeptal 
se, jestli prý nemám čas a doprovodil mě domů. Nejdřív mě zval k sobě domů, ale já odmítla. 
Druhý den po seznámení, jsme pak slavili Silvestra s kamarádkou a jejím přítelem v country 
clubu. Bylo to pěkné. Po nějaké době jsem se stěhovala s přítelem do garsonky. Bylo mně 
špatně a nemohla jsem najít žádnou práci. Vystřídala jsem jich hned několik, ale k práci to 
nebylo. Nastávající manžel se o mě staral, pak jsem dostala důchod. 
 
Navštěvovala jsem s mým mužem taneční kurs, avšak nešlo mu to, tak jsme toho nechali. To 
byla ještě zima. Na jaře jsem si koupila kolo a trávili jsme čas tak, že jsme jezdili na kole 
všude možně, kde se dalo. Já měla horské kolo, manžel silniční. Dělal amatérský triatlon. 
Jezdila jsem s ním po závodech. Svatbu jsme měli 22.8. 1995. V lednu 1997 se nám narodila 
dcera. Musela jsem být hospitalizovaná na psychiatrii. Měla jsem laktační psychózu. Naštěstí 
dcerka se narodila zdravá Měřila 51 cm a vážila 3,45 kg. Byla též v nemocnici, staral se o ní 
lékařský personál na dětském. Dostávala mléko od jiných maminek. Tímto bych chtěla 
poděkovat maminkám, které měly mléka tolik, že si někdy mohly dovolit dávat ještě jiným 
dětem. 
 
Po porodu probíhalo ze začátku dobře, až asi 5. den jsem začala brečet. Nebyla jsem schopná 
se o dceru postarat. Šestý den se přišla podívat na dceru dětská lékařka, zkontrolovala malou a 
mě řekla, že musím být v klidu. Přišla se podívat i kamarádka. Mně bylo 25 let. Když manžel 
viděl, že jen brečím, zavolal sanitku a mě umístili na psychiatrii. Nedaleko nemocnice bydlela 
matka s otčímem. Měli jsme u nich kočárek. Každé odpoledne, jsem se chodila na malou 
dívat a krmit jí. Po měsíci jsem byla propuštěna s malou domů. Manžel nás odvezl. Doma 
jsem se cítila, přece jenom lépe než ve špitále. Kupovali jsme umělé mléko. Bylo mi líto, že 
jsem nemohla kojit, ale nedalo se nic dělat. Manžel mi pomáhal. Bydleli jsme ve 4. patře, bez 
výtahu. Bylo to náročné nosit dcerku a ještě nákupy až do 4.patra, ale co se dalo dělat. Dcerka 
rostla jako z vody, až měla ruce jako buřtíky. Lidé mě zastavovali a říkali jaké má krásné 
modré oči. Dnes je jí už 13 let. Dne 8.8. 2000 se nám narodila druhá dcerka. Byla jsem 
zajištěná léky, měla jsem domluveno, že na noc bude na sesterně, abych se vyspala. U prvního 
porodu jsem 3 noci nespala. Dcerka měla 4 kg a měřila 52 cm. Narodila se zdravá. Nyní je jí 9 
let. 
 
V současné době jsem v rozvodovém řízení, což mi také po zdravotní stránce nepřidá, ale 
užívám léky, chodím na injekce a snažím se to ustát. Nikomu, koho to potká, to nezávidím. 
Tímto článkem bych chtěla oslovit všechny nemocné trpící schizofrenií a depresí, nezoufejte 
si a hlavně bojujte. Vždyť na světě jsme jenom jednou a vždy stojí za to žít.!!! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Křížovku pro Vás připravila Maruška H. /vpisujte do tučně ohraničených políček/ 
       tajenka 
 

je to zvíře a štěká 
cesta přes řeku 
 
mužské a ženské 
máme jí na krku 
pouzdro na mák 
maso upravené na kouři 
 
více stromů pohromadě 
to co se nám zdá v noci 
padá v zimě z mraků 
 

 
 

1) Jak se jmenoval Kartaginský vojevůdce, který válčil s Římem? 
a) Hanibal 
b) Attila 
c) Čingischán 
 
2) Kdo to byl Sídhárta Gautama? 
a) japonský císař 
b) indický princ 
c) keltský král 
 
3) Řecká básnířka , která byla žila na ostrově Lesbos se jmenovala…. 
a) Héra 
b) Afrodita 
c) Sapfó 
 
4) Co to jsou mimikry? 
a) pigmentové skvrny 
b) vyrážky   
c) ochranné zbarvení 



5) Kdo byl proslulý svým výrokem Vím, že nic nevím? 
a) Platón 
b) Sokrates 
c) Aristoteles 
 
6) Kdy byl založen Řím? 
a) 753 př. n. l. 
b) 1479 př. n. l. 
c) 900 př. n. l. 
 
7) Čím se zabývá ekologie? 
a) životním prostředím 
b) živými organismy 
c) mikroorganismy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavy v radniční výstavní síni r. 2010 
 
03.07. - 28.07.                  Výstava umělců z Pasova (D) 
01.08. - 22.08.                  Keramická škola v Bechyni 
26.08. - 16.09.                  30 let městské památkové rezervace České Budějovice 
21.09. - 15.10.                  745. výročí založení města 
 
LÉTO VE M ĚSTĚ 2009 (SRPEN – ZÁŘÍ)  
 
srpen 
31.7. – 1.8. nádvoří radnice + c.k. Solnice – Lugnasad – festival keltské kultury – koncert, 
hostina boha Luga, výlet za keltskou historií do okolí – pořádá Bazilika o.p.s. 
3.8. 20.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Hradišťan – celovečerní koncert – pořádá 
Umělecká agentura K.A.P. 
6.8. 20.00 Galerie Pod kamennou žábou – Věra Klásková – koncert – keltské balady – 
pořádá Kyvadlo,o.s. 
7.8. 19.00 náměstí Přemysla Otakara II. – Hudební večery na náměstí (u zvonice) – Old 
Steamboat 
Jazzband – hudební vystoupení swingového tělesa – pořádá Odbor kultury Magistrátu města 
Č. Budějovice 
11.8. 19.00 náměstí Přemysla Otakara II. – Hudební večery na náměstí (u zvonice) – 
Papouškovo sirotci – hudební vystoupení swingového tělesa – pořádá Odbor kultury 
Magistrátu města Č.Budějovice 
12.8. 18.00 Galerie Na dvorku (Hroznová 8) – „Arabská kuchyn ě – Jeden den v Orientu“ – 
arabská hudba, orientální tance, orientální bazar – pořádá Agentura M-ARS 



12.8. 21.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Lenka Dusilová Trio – koncert– pořádá 
Bazilika o.p.s. (případě nepříznivého počasí v c.k.Solnici) 
17.8. 19.00 katedrála sv. Mikuláše – Mezinárodní varhanní cyklus – Karel Paukert (USA) 
– pořádá Římskokatolická farnost, děkanství u sv. Mikuláše 
17.8. 20.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Jaroslav Samson Lenk – Recitál – pořádá 
Umělecká agentura K.A.P. 
18.8. 19.00 náměstí Přemysla Otakara II. – Hudební večery na náměstí (u zvonice)– 
Trnuchy, Kekit a Squadra – hudební vystoupení folk-rockového tělesa – pořádá Odbor 
kultury Magistrátu města Č. Budějovice 
20.8. 20.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Nezmaři – celovečerní letní koncert – pořádá 
Umělecká agentura K.A.P. 
26.8. 21.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Gabriela Vermelho – herečka, zpěvačka a 
hráčka na kvinton – pořádá Bazilika o.p.s. (v případě nepříznivého počasí v c.k.Solnici) 
27.8– 1.9. Výstaviště České Budějovice – Země živitelka – 36. ročník mezinárodní výstavy – 
pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s. 
27.8. 19.30 Koncertní síň O. Jeremiáše – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Jihočeská 
komorní filharmonie – účinkují: K. Bytnarová (mezzosoprán), E. Coleman (dirigent) – 
pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 
28.8. 19.00 náměstí Přemysla Otakara II. – Hudební večery na náměstí (u zvonice)– Swing 
Trio Avalon – hudební vystoupení swing-jazzového tělesa – pořádá Odbor kultury 
Magistrátu města Č.Budějovice 
31.8. 19.30 Koncertní síň O. Jeremiáše – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Antonín 
Dvořák - Slovanské tance – účinkují: K. Kasíková, M. Kasík (klavír), Jan Šťastný (mluvené 
slovo) – pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 
 
září 
5.9. 14.00 Slepé ramenoVltavy – VODNÍ HRY – recesistické soutěže družstev dospělých – 
pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice 
7.9. 19.30 
Dům Evropské kultury – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Letní nocturno – J. 
Lewitová (zpět), V. Merta (kytara) – pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 
9.9. 18.00 Galerie Na dvorku (Hroznová 8) – Canzonetta – koncert pěveckého komorního 
sboru (sbormistryně A. Knotková) – pořádá Agentura M-ARS 
9.9. 19.30 Divadelní sál DK Metropol – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK – účinkují: P. Kašpar (klavír), J. Kout (dirigent) – pořádá 
Festivalová kancelář Emy Destinnové 
11.9. 19.00 
Netradiční cyklus B Koncertní síň O. Jeremiáše – Cikánské melodie – Večer rómských 
inspirací – Jihočeská komorní filharmonie – sólisté: J. Talich (housle), M. Pillo (cimbál), 
hosté: M. Balog (housle),R. Boldi (viola), M. Boldi (kontrabas, dirigent: J. Talich – pořádá 
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice 
11.9. 20.00 nádvoří radnice – Radniční léto – Světáci – hudební komedie – účinkuje 
Divadelní soubor J.K. Tyl 
11.9. 19.30 katedrála sv. Mikuláše – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Varhanní 
koncert – účinkují:P. Dostál-Berg (tromba soprana, šofar), Ch. v. Blohn (varhany) – pořádá 
Festivalová kancelář Emy Destinnové 
12.9. 19.00 Sportovní hala – Hudební slavnosti Emy Destinnové – Velký operní 
galakoncert k poctě E. Destinnové – účinkují: N. Ushakova (soprán), N. Krasteva 
(mezzosoprán), J. Lotric (tenor), V.Vitelli (baryton), Filharmonie Brno, dirigent L. Svárovský 
– pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 



15.9. 19.00 DK Metropol, divadelní sál – S. Shepard: Láskou posedlí – Divadlo Ungelt, 
hrají: V.Cibulková, M. Etzler, L. Mrkvička/M. Štěpánek, V. Udatný – pořádá Metropol s.r.o. 
18.9. 8.30 DK Metropol, Malá scéna – O Balynce – pohádka o zatoulaném štěněti – hrají  
lenové Karlovarského hudebního divadla –– pořádá Metropol s.r.o. 
20.9. 10.00 – 18.00 Švejkovy víkendy v Českých Budějovicích – ukončení víkendové 
anabáze po Putimi, Táboru a Písku, ve 14.30hod. příchod Švejka na nádraží, v 14.45hod. 
odchod Švejka s eskortou z nádraží kolem slavných soch na náměstí PO II, v 16 a 17 hod. 
vystoupení u kašny – pořádá Pohádkové království, o.s. 
21.9. 19.00 katedrála sv. Mikuláše – Mezinárodní varhanní cyklus – Johannes Lenius 
(Rakousko) – pořádá Římskokatolická farnost, děkanství u sv. Mikuláše 
23.9. 14.00 Galerie Na dvorku (Hroznová 8) – Dny duševního zdraví – DC DOMINO při 
Městské charitě v Č.Budějovicích – divadelní představení, výstava a hudební vystoupení – 
pořádá Agentura MARS 
 
 
 

 
 
 
Rybaření 2.část 

Jak ulovit candáta 
 
Candát většinou zabere brzo po ránu a nebo v noci. Míra candáta obecného je nyní v roce 
2010 45cm. Také od 1.ledna do 15.června je na mimopstruhových vodách candát obecný 



hájen, takže pokud candáta ulovím v tomto termínu, tak ho musím pustit zpět do vody. Od 
16.června začíná tedy „sezóna dravců“ - bolen dravý, candát obecný, sumec velký a štika 
obecná. Konkrétně candáta já osobně chytám na rybičku, tzv. „mražku“, kterou jsem dříve 
ulovil a skladoval v mrazáku ledničky. Takže rybičku dám na háček(za hřbet nebo za oko 
nebo jakkoli jinak) a nahodím prut. Na prutu defacto mám háček, „ventilkovou 
gumičku“(funguje jako zarážka) a olůvko a to je celé na vlasci, který je na prutu a namotaný v 
navijáku. Jakmile nahodím, tak srovnám vlasec, aby byl tak nějak trochu napnutý, pak kousek 
od navijáku dám další gumičku(obyčejná gumička z kuchyně nebo vlasové péče pro ženy), 
kterou přestřihnu a uváži ji kolem prutu kousek od navijáku. Takže, mám nahozeno, dám na 
prut průvěsná čihátka(policajty) a pak vezmu vlasec a dám ho pod gumičku(obyčejná 
gumička z kuchyně nebo vlasové péče pro ženy),  kterou jsem přivázal kousek od navijáku(je 
to místo, trochu výše nad rukojetí prutu), tak a mám skoro hotovo, neb pak otevřu mašinku 
navijáku a pak čekám, až mi candát zabere. A jak to vše funguje ? Candát najde návnadu, 
rybičku-mražku, chce ji „zbaštit“ a jak ji má v „tlamě“ a plave s ní pryč, tak u mne na břehu u 
prutů se stane toto – candát vlastně malým odporem vyškubne vlasec z  pod gumičky, která je 
kousek od navijáku), spadne průvěsné čihátko a jak je naviják prutu otevřený, tak vlastně 
candát může odmotávat, bez odporu vlasec. No, pak je nejtěžší rybářské rozhodnutí a to 
„sekat“ to později a nebo dříve. Já osobně, když vidím, že candát odmotává vlasec poměrně 
rychle, tak to sekám o něco dříve. Už jsem zažil i rybáře, který „neskutečnou“ jednu minutu 
nechal candáta odmotávat vlasec a až pak to seknul a kupodivu, candát tam byl. 

 



Závěr 
Noční rybolov je velmi zajímavý, také na nastraženou rybku-mražku někdy zabere i úhoř a 
postup lovu je obdobný jako výše psáno o lovu candáta. Úhoř říční se dá chytat i na žížaly 
před zahájením „sezóny dravců“, která začíná 16.června. Úhoř je hájený od 1.září do 
30.listopadu a má lovnou míru 45cm. Úhoř je vlastně „sladkovodní had“, který se vytírá v 
Sargasovém moři a u nás v ČR je nasazován jako tzv.úhoř monté, jak úhoř dopěje, tak se 
snaží dostat do Sargasového moře k výtěru. Omlouvám se, ale nenašel jsem žádnou vlastní 
vhodnou fotku candáta a nebo úhoře a také v době vydání tohoto dalšího dílu rybaření – což 
by mělo být v červenci 2010, bude již sezóna dravců dávno zahájena(od 16.června). V létě se 
mi osvědčilo, být tak na revíru v cca 17 hodin, pěkně se vykoupat, zaplavat si a až pak 
odejdou koupající se rekreanti, tak nahodit pruty a lovit do 24 hodin a nebo druhý postup – 
ráno v 4 hodiny ráno být na revíru a nahodit na candáta a 
 
Petrův Zdar!!!  
 
 

 
 

 
Žil jednou muž, který byl velmi ctnostný. Když zemřel, dostal se do nebe. 
Ráno za ním přijde Svatý Peter a přinese mu k snídani jogurt a rohlík. Chlápek koukne dolů 
do pekla a tam se prohýbají stoly pod jídlem. Říká si, že snad to na oběd bude lepší. 
Jenže na oběd mu Svatý Petr zase přinese jogurt a rohlík. A dole v pekle zase plné stoly 
lahůdek. 
Chlápek si říká, že snad tedy večeře konečně bude za něco stát. Avšak opět dostane jen jogurt 
a rohlík. Už ho to naštve a říká: 
"Petře, proč mi vždycky přineseš jen jogurt a rohlík, zatímco dole v pekle mají takové 
hostiny?" 
"Víš, pro dva se mi nevyplatí vařit!" 
 
Ztroskotá loď na které byl američan, čech a rus. Moře je vyplavilo na břeh ostrova. Po chvíli 
se rozhrnou křoviny a vystoupí kmen kanibalů. Jejich náčelník plynulou francouzštinou 
povídá: ˝Popravíme Vás moderní metodou.˝ 
V zápětí vytahují zrezivělou gilotinu.  
Náčelník povídá: ˝Půjdete na smrt podle abecedy!˝ První jde američan. Kanibalové spustí 
gilotinu. Ta se však zastaví 10cm nad krkem američana.  
Náčelník ho ihned osvobozuje a přitom říká. ˝Bohové se nad tebou smilovali a proto tě 
pustíme a ještě Ti splníme tři přání.˝ Tak američan si přeje loď, pár kanibalů na pádlování a 
jídlo na cestu. 
Na řadu přichází čech. Kanibalové spustí gilotinu. Ta se však zastaví 8cm nad krkem. 
Náčelník ho ihned osvobozuje a přitom říká. ˝Bohové se nad tebou smilovali a proto tě 
pustíme a ještě Ti splníme tři přání.˝ A čech říká. ˝Přeji si loď, pár kanibalů na pádlování a 
klíč dvanáctku, abych Vám to mohl opravit.˝ 
 
Vsadí se Rus, Čech a němec, kdo má čeho nejvíc. 
Rus říká, že mají tolik tanků, že by rozstříleli celou Evropu. 
Němec řekl, že mají tolik letadel, že by zaplnili celou oblohu. 
Čech říká, že mají tolik zlodějů, že by jim to všechno ukradli. 



 
 
Známý psychiatr hostem u lady Grace. Rozhovor se brzy stočí na jeho povolání: 
˝Můžete mi říci, doktore, jak zjistíte duševní poruchu u člověka, který navenek vypadá úplně 
normálně?˝ táže se lady Grace. 
˝To je jednoduché,˝ odpoví psychiatr. ˝Položím mu nějakou velmi jednoduchou otázku, 
kterou normální člověk bez obtíží zodpoví. Když zaváhá, je to určitá známka duševní 
nerovnováhy.˝ 
˝Jakou otázku například?˝ 
˝No, můžete se ho třeba zeptat takto: `Kapitán Cook podnikl tři cesty kolem světa a při jedné 
z nich zemřel. Při které?`˝ 
Lady Grace přemýšlí a pak řekne nervózně: 
˝Neměl byste jiný příklad, víte, musím přiznat, že historie není mou silnou stránkou.˝ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Co je geocatching? Vlastně jde o takové hledání pokladu pro 

dospělé. Každý se zájemců o hledání má svou GPS – tedy 
přístroj zaměřující přesné místo výskytu (a to nejen kešek – 
jak se pokladu říká). A co je keška a co s ní? Keška je obvykle 
o velikosti maličké krabičky v které se ukrývají drobnosti – 

peníze, zajímavé předměty, travelbugy či mince. Pokud nejste hledač a kešku 
najdete náhodou vraťte ji zpět. Pokud jste hledač jste u cíle – teď už jen vyměnit 
drobnost z a drobnost nebo vyzvednout travelbug či minci za věc stejné 
hodnoty. Co je travelbug a co jsou ty mince? Travel bug nějaká věc, o které si 
přečtete na internetu kam má dospět. Putuje s kešky do kešky až dojde svého 
cíle  a tam zůstane. A mince? To jsou  předměty kulatého tvaru obvykle značící, 
že jejich majitel dosáhl úspěchu v catchingu - např. našel 250. kešku,… A jak se 
vůbec dozvím o catchingu něco bližšího ? Pokud jste se rozhodli vyzkoušet své 
hledačské umění stačí pár věcí – zaregistrovat se na příslušných internetových 
stránkách, mít GPS a štěstí. 
 
 
 
 



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 
 
 
 


