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Vážení a milý čtenáři, Vážení a milý čtenáři, Vážení a milý čtenáři, Vážení a milý čtenáři,     

        
    vítám vás na stránkách znovuobnoveného časopi-
su, který měl ve VORu již dříve svoji tradici. Časopis 
bude zatím vycházet čtvrtletně a o jeho náplni můžete 
nově rozhodovat i vy, samotní čtenáři a popřípadě 
budoucí spolutvůrci. A čím vás vlastně nový časopis 
hodlá překvapit?  
 Hlavní změny plánujeme uskutečnit převážně 
v jeho náplni. Záleží nám na tom, aby se vám časopis 
líbil, a abyste v něm našli to, co hledáte a co vás zají-
má. Proto jsme se rozhodli dát společný prostor pro 
jeho samotné vytváření i vám, klientům CDS VOR. 
Vždyť i mezi vámi je jistě řada talentovaných umělců, 
kteří svoji tvorbu schovávají pouze do šuplíku. 

Využijte proto této příležitosti a podělte se 
s námi o svoje názory a prožitky.  

Těšíme se na vaše příspěvky!!!Těšíme se na vaše příspěvky!!!Těšíme se na vaše příspěvky!!!Těšíme se na vaše příspěvky!!!    

 Druhý listopadový den je významným svátkem. 
Památka zesnulých neboli dušičky vychází ze staré 
keltské tradice, ze které se později vyvinul i známý 
americký svátek Halloween.  

 Dušičky pochází z keltské tradice, ze svátku Sa-
mhain. Samhain se slavil v den keltského nového 
roku, v den,  kdy se podle keltské víry prolíná náš svět 
se světem mrtvých.  

 Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 
nejsou na tuto skutečnost připraveni a prochází fází 
očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše 
pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, 
které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou 
právě této tradice. 

Také na vás v pošmourných podzimních 
dnech padá deprese? Přinášíme vám jede-
náct tipů, jak s ní můžete bojovat. 

1. Zavzpomínejte si1. Zavzpomínejte si1. Zavzpomínejte si1. Zavzpomínejte si    

Venku prší a cítíte se osamělá? Zlepšete si 
náladu vzpomínkami na chvíle štěstí, na lidi, 
které milujete, a na ty, kteří milují vás. Vzpo-
mínky jsou prý lepší než mnohdy krutá realita. 

2. Prohlédněte si album2. Prohlédněte si album2. Prohlédněte si album2. Prohlédněte si album    
Sáhněte po starém albu s fotkami. Najdete tam 
sebe, rodinu, přátele. Najednou ožije vzpomínka 
na místa, kde jste dřív bydleli a prožívali první 
chvíle štěstí. Uvidíte, jak jste vypadala ve třech 
letech. A úsměv přebije špatnou náladu. Tedy 
pokud vás album, ve kterém máte o dvacet kilo 
méně, neuvede ještě do větších depresí… 

3. Dívejte se na oranžovou3. Dívejte se na oranžovou3. Dívejte se na oranžovou3. Dívejte se na oranžovou    

Zadívejte se na oranžovou barvu. Odborníci čas-
to doporučují barvy jako terapii. Jasné, vřelé 
tóny, které lidem zvedají náladu. Oranžový svetr, 
pokrývka, polštář nebo záclony – to vše je dobré 
proti depresi. A nemusíte zůstat doma. Jděte se 
projít mezi barvy do parku, který je plný oranžo-
vého a narudlého padajícího listí. 

KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:    

Oranžová barva je podle od-
borníků opravdu skvělé anti-
depresivum. Osvěžuje a po-
vzbuzuje mozek a je ideálním 
lékem při nervovém vyčerpá-
ní. Na to prý nejlépe působí 
jemný meruňkový odstín! 

4. Relaxujte4. Relaxujte4. Relaxujte4. Relaxujte    

Nic než relaxace! Vezměte si 
den volna a klidně zůstaňte 
celý den na otomanu. Přečtě-
te si milostný román, koukně-
te se na televizi a popíjejte 
lahodný čaj. 

5. Sepište si problémy5. Sepište si problémy5. Sepište si problémy5. Sepište si problémy    

Pokud máte hodně problémů 
k vyřešení, napište si je na 
papír.  

JINÝ SVĚT 



 

 

 

 

 

  

Vánoční časVánoční časVánoční časVánoční čas    

Stránka 2 JINÝ SVĚT 

 Každý problém na jiný arch papíru. Pak 
si přečtěte, co jste napsala, a zamyslete se 
nad možným řešením. No a pak papír 
vyhoďte do koše. Tak to dělejte, dokud vám 
nedojde papír. Pokud však máte nový balík 
papírů do tiskárny, raději ho schovejte – 
jednak byste nedělala celý den nic jiného a 
jednak by vás takové sepisování nepřišlo 
dvakrát levně. 

6. Představte si bílé mraky6. Představte si bílé mraky6. Představte si bílé mraky6. Představte si bílé mraky    

Seďte a odpočívejte, zavřete oči a zůstaňte 
několik minut ve stavu hlubokého 
soustředění. Představte si modrou oblohu a 
na ní – daleko na obzoru – bílé mraky, z 
nichž každý bude jedním vaším problémem, 
trápením nebo depresí. Poznáte, že vaše 
špatná nálada je vlastně stejně vzdálená 
jako ten obzor. 

7. Poslouchejte hudbu a tancujte7. Poslouchejte hudbu a tancujte7. Poslouchejte hudbu a tancujte7. Poslouchejte hudbu a tancujte    

Pusťte si oblíbenou hudbu a dejte se do 
tance. Nejenže je to příjemné, ale jde i o 
skvělý způsob, jak si vychutnat radost ze 
života. 

8. Dejte si čokoládu8. Dejte si čokoládu8. Dejte si čokoládu8. Dejte si čokoládu    

Udělejte si doma čokoládový bar. Stačí i 
menší krabice s několika druhy sladkostí. 
Čokoláda vám zvedne náladu a podporuje 
vznik hormonů štěstí. Jen pozor na 
množství, které sníte. Abyste nepřibrala 
deset kilo a neměla deprese ještě větší. 

KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:KAFE.cz zjistilo:    

S čokoládou ale zacházejte opatrně! 
Američtí vědci totiž přišli na to, že její 
přílišná konzumace může naopak depresi 
vyvolat. Lidé, kteří snědí víc než tabulku 
čokolády týdně, prý bývají mrzutější než ti, 
kdo jí neholdují, a mohou tak díky čokoládě 
vlastně propadnout depresím. 

9. Pomáhá i aromaterapie9. Pomáhá i aromaterapie9. Pomáhá i aromaterapie9. Pomáhá i aromaterapie    

Na depresi je dobrá i aromaterapie. Lístky 
růže, heřmánek, pelargónie nebo vonné 
oleje skutečně pomáhají. Také citrusové 
vůně zlepšují náladu a mají posilující 
účinek. 

10. Zkuste horkou lázeň10. Zkuste horkou lázeň10. Zkuste horkou lázeň10. Zkuste horkou lázeň    

Připravte si horkou koupel, přidejte do vody 
mořskou sůl a k tomu si pusťte cédéčko    s 
podmanivými zvuky mořského příboje. A aby 
byla atmosféra dokonalá, zapalte svíčku s 
vůní mořského vánku a užívejte si. 

11. Nezapomeňte na květiny11. Nezapomeňte na květiny11. Nezapomeňte na květiny11. Nezapomeňte na květiny    

Ozdobte si byt kvetoucími rostlinami, potěší 
vás za všech okolností. 

  

 

 

 

 

I. Svatý MikulášI. Svatý MikulášI. Svatý MikulášI. Svatý Mikuláš 

Biskup Mikuláš se narodil 5. 12., 
někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v 
rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po 
smrti rodičů rozdal velkou část svého ma-
jetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl 
projevům vděčnosti, vydal se na pouť do 
Palestiny. 
Sv. Mikuláš je patronem námořníků a rybá-
řů, ochráncem převozníků a hlavně dětí. 

II. AdventII. AdventII. AdventII. Advent    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Advent byl dobou očekávání příchodu 
Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z 
latiského "adventus", což znamená pří-
chod. Doba adventní byla vlastně příprav-
nou dobou na vánoční svátky a už od 11. 
století se její doba trvání ustálila na posled-
ních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. 
Byla časem půstu, při kterém se měli lidé 
namísto požívání nadměrného jídla a pití, 
věnovat zbožnému rozjímaní. Zakázány 
byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se 
o adventu konaly některé lidové obřady, 
které tento zákaz více méně porušovaly. 
 První adventní neděli navíc začínal 
liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od 
narození Krista. Až do třetí adventní neděle 
byla charakteristickou postní barvou temně 
fialová, po třetí neděli ji nahradila barva, 
symbolizující radost, barva růžová. Každá z 
adventních nedělí měla své lidové označe-
ní - železná, bronzová, stříbrná a zlatá. 
 Advent, tak jak ho známe, začíná čtvr-
tou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 
až 28 dní a může připadnout na jjjjakoukoli 
neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.     
V průběhu adventu mají svátek někteří 
důležití svatí, např. sv. Ondřej, sv. Barbora, 
sv. Mikuláš nebo sv. Lucie. 

III. SilvestrIII. SilvestrIII. SilvestrIII. Silvestr 

Poslední prosincový den je zasvěcen pa-
mátce papeže Silvestra I. Dnes tolik oslavo-
vaný svátek se původně nespojoval se 
žádnými zvyky a obyčeji.  Silvestrovská noc 
získala na významu až  když se v průběhu 
16. století ve většině západokřesťanských 
zemí ustálil gregoriánský kalendář a nový 
rok připadnul na 1. ledna.  

Grilování ve VORu                                   

V letošním roce se ve VORu uskutečnilo již 
počtvrté grilování na našem krásném dvoře. 
O údržbu ohně a opékání buřtů se opět 
postarala klientka Káťa společně s klientem 
Petrem. Grilování na závěru léta oživil kyta-
rový doprovod jednoho ze zaměstnanců a 
seznam hitů, které si zaměstnanci i někteří 

klienti při posezení rádi zazpívali. Dobrá 
nálada doprovází většinu setkání, klienti, se 
těší ze společného setkání s ostatními. 
Grilování patří mezi outdoorové aktivity, 
které se konají nepravidelně. Jejich četnost 
závisí na aktuálním počasí a požadavcích 
klientů.  
Je to jedna z dalších aktivit, do které mohou 
klienti zapojit i své rodinné příslušníky a 
blízké přátele. 

Šance pro vásŠance pro vásŠance pro vásŠance pro vás    

 Podělte se s námi o společné zážitky 
s grilování i jiných akcí a v příštích číslech 
rádi otiskneme i váš příspěvek. 



Ten, kdo Vás nepřijme v tomto okamži-
ku, za to nestojí! Není opravdovým přítelem a 
pouze by Vás na Vaší cestě demotivoval. Jde 
o Váš život a pomoc vždy existuje. Myslete na 
sebe a nenechejte se odradit svými obavami 
z nepřijetí. Podobně zasažených lidí depresí 
je hodně. 

Proto přicházím s návrhem, aby 
v Centru denních služeb VOR vznikla nová 
služba pro všechny, kterým deprese ovlivnily 
život. Jejím cílem není psychoterapie, ale 
vzájemné sdílení zkušeností z každodenního 
života a vzájemná podpora. Svépomocná 

skupina vedená sociálním pracovníkem nebo 
psychologem by vedla zejména k výměně 
praktických zkušeností, které pomáhají zvlá-
dat život s depresivními potížemi nebo získat 
inspiraci. Pocit, že „nejsem sám, někdo mě 
chápe, někdo mi rozumí.“ Je cílem této služ-
by. To vše vede k lepšímu pocitu sám ze sebe 
a tudíž rychlejšímu nastartování vlastních sil 
k uzdravení. Nebojte se mluvit o svých potí-
žích, i Vy jste důležitý/á. Vaše zkušenosti a 
postoje mohou pomoci ostatním. Každý po-
třebuje podporu. Je pouze na Vás, co si vybe-
rete. 
Každý okamžik je nová šance. Žít kvalitnější a 
plnohodnotnější život.  
Poznámka redakce: Poznámka redakce: Poznámka redakce: Poznámka redakce: Reakce na tento článek, 
nebo vyjádření zájmu o účast ve svépomocné 
skupině pro lidi s depresí pište na epište na epište na epište na e----mail: mail: mail: mail:     
osososos----vor.czvor.czvor.czvor.cz    

 „Depka. A zase je to tady.“ Tak může 
znít v dnešní době už omšelé tvrzení, pod 
kterým si hodně z nás představí špatnou 
náladu. Slovo „depka“ se stalo synony-
mem pro okamžiky, kdy chceme být sami, 
cítíme se smutní a vyčerpaní. 

Smutná nálada a vyčerpání patří 
k životu. Tak jako střídání ročních období. 
Život je změna, měníme postoje, měníme 
nálady. Je to zkrátka přirozené. Co ovšem 
dělat v situaci, kdy stavy smutku a vyčer-
panosti přetrvávají delší dobu a prohlubují 
se? Kvalita našeho života je výrazně na-
bourána. Objevují se destruktivními pocity 
viny, méněcennosti, snižuje se sebevědo-
mí. Přetrvávající negativní myšlenky točící 
se v mysli vedou k pocitům bezmoci a 
beznaděje. Tady proto upozorňuji na 
v současnosti velmi nebezpečnou bagate-
lizaci slova deprese. Rozlišujme běžné 
rozlady a skutečné depresivní potíže, kte-
ré neléčené, mohou vést až na okraj na-
šeho samotného bytí.  

Cílem tohoto článku je otevření té-
matu depresivních potíží v každodenním 
životě a tím snížení zábran v komunikaci 
o nich. A závěrem návrh nové sociální 
služby pro všechny, kterým deprese za-
sáhla do života. 

Možnosti sprintera jsou díky fyzio-
gnomii člověka limitované. Současnost na 
nás všechny ale nároky klade vyšší a vyš-
ší. Jako bychom žádné limity neměli. Kde 
v tomto tak rychle se měnícím světě ale 
stojíme my jako lidské bytosti? Kde v něm 
stojí naše pocity, emoce, potřeby, naše 
stabilita? Nerovnováha dnešního světa 

v prospěch rychlosti a kvantity nás čím 
dále více uvrhá do života pod tlakem a ve 
stresu, které jsou pro naše duše zcela ne-
přirozené. Namáhavá povolání, ambice 
na jedné straně a bortící se vztahy na 
straně druhé tkají smyčku, ve které se 
chytá čím dál více z nás. Spouštěčů de-
presivních stavů je více. Nebudu se dále 
jimi zabývat. Ale podívejme se na situaci, 
kdy k problému již dojde. 

Potíže spojené s depresí musí ztratit 
přívlastek „slabost, neúspěch“. Naopak. 
Musí se stát volně komunikovaným téma-
tem. A to proto, že naše duše zasluhuje péči 
a proto, že otevřená a bezpečná komunika-
ce dokáže vyřešit mnohé zdánlivě neřešitel-
né obtíže. K tomu je ovšem zapotřebí změ-
na postoje nás všech k psychickým potížím 
ve prospěch postiženého a konec jejich stig-
matizace nebo bagatelizace.  
 Jakmile se depresivní potíže již dostaví, 
je nezbytně nutné zaujmout zodpovědný po-
stoj. V úvahu nepřipadá:“ To zvládnu, za 
chvíli to přejde.“ Naše psychika a naše tělo 
se navzájem ovlivňují. Psychické potíže na-
příklad vedou i ke snížení funkčnosti imunit-
ního systému. V tom spočívá zodpovědnost. 
Nejen za mě jako manžela, manželku, dce-
ru, syna atd., ale také za mé tělo, duši mysl. 
Za člověka jako takového. Mějme se rádi! 
Pečujme o všechny části naší osobnosti, 
která je propojená.  
 V první fázi vyhledejme pomoc psychiat-
ra a situaci řešme medikací. Jistě je pro-
spěšné využít i podpůrnou psychoterapii, 
která nám umožní získat na naše obtíže ná-
hled. Mysleme na sebe a naše zdraví. 
Jakmile nás už depresivní potíže potkají, po-
třebujeme se naučit sdělit je našemu nej-
bližšímu okolí a rodině. Je budeme totiž po-
třebovat nejvíc. Potřebovat budeme jejich 
naslouchání a láskyplnou podporu. Buduj-
me proto kvalitní vztahy v našich životech. 
Ať jsou nám oporou, kdybychom        
v budoucnu potřebovali pomoc. A nepodce-
ňujme životní důležitost vztahů v našich 
vlastních životech. 
 Na nás také záleží, jak dalece přijmeme 
doporučení ke změně životních návyků, kte-
ré nám mohou pomoci depresivní obtíže 
zvládat. V dnešní době existuje až neuvěři-
telné množství možností. Za všechny ale vy-
jmenujme ty nejpodstatnější, protože přiro-
zené. Zcela nezbytné je při depresivních po-
tížích upravit náš pracovní režim. Zvolit prá-
ci méně náročnou. Odpovědi typu: „ Závisí 
na mě celá rodina.“ Jsou jen dočasnou vý-
mluvou.  
  Vždy existuje řešení. Nejpodstatnější je na-
še zdraví. Volnější režim, pravidelné pro-
cházky nebo jiná pohybová aktivita. Zde 
apeluji na životní důležitost co nejčastějšího 
pohybu venku v přírodě. Dále aktivity, které 
jsou nám milé. Neustávejme v nich. Nauč-
me se více myslet na sebe. Naučme se dě-
lat si dobře. Choďme na masáže, pokud je 
to jen trochu možné. Poslouchejme hudbu! 
Vhodně zvolená hudba je lékem pro mysl, 
duši i tělo.  To, co potřebuje člověk 
v depresi, je vlastní podpora i podpora oko-
lí, pravidelný  režim se zahrnutím odpočinku 
a relaxace a v neposlední řadě sebepřijetí 
bez výčitek a pocitů viny. 
Uzavírání se do sebe potíže pouze zhoršuje. 
Je zcela pochopitelné, že depresivní člověk 
se cítí méněcenný a ostýchá se o svých potí-
žích hovořit. Co se ale může stát?  

 

Věř, že Tvůj život stojí za to žít.  A Tvá víra Ti pomůže to uskutečnit          Věř, že Tvůj život stojí za to žít.  A Tvá víra Ti pomůže to uskutečnit          Věř, že Tvůj život stojí za to žít.  A Tvá víra Ti pomůže to uskutečnit          Věř, že Tvůj život stojí za to žít.  A Tvá víra Ti pomůže to uskutečnit          Pavla Kasalová Pavla Kasalová Pavla Kasalová Pavla Kasalová 
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Grilování ve VORu                                   

UliceUliceUliceUlice    
Kam lidé spěchají? 
Co před okolím tají? 
Jeden ignoruje druhé, 
I když je to smutné. 
Nikdo nezná nikoho, 
Nikdo nezdraví nikoho. 
Jsme jeden druh a přesto, tu není žádné 
vlídné gesto. 
Proč nemáme se rádi, 
Vždyť jsme všichni kamarádi! 
Nebo ne? 
Vždyť jeden bez druhého nemůžeme, prostě 
nemůžeme existovat!!! 
A věste, že budeme litovat! 
Tak jsme jedna rodina? 
To je dilema. 
Spíš vypadá to jako mraveniště, 
Však s jedním rozdílem to vím jistě: 
Mravenci si pomáhají, 
Před sebou samým neutíkají !!! 
                                 Vladimír 20 let



 
VzájemnostVzájemnostVzájemnostVzájemnost 

 
Ježíši, Tvá láska nás konečně a milosrdně 
miluje, 
a taky nás vzájemně jednoho ke druhému 
spojuje, 
jak korálky perel na šňůrce dohromady, 
tu naši vzájemnost Tvá milost spojuje. 
 
Ano nikdo není tu jen sám pro sebe, 
ale jde společně s druhými. 
Jeden druhého na té cestě vzájemně potře-
buje 
ať se to líbí někomu či nelíbí 
je to tak, že jsme spojeni pouty lásky 
k vzájemné posile. 
 
Vzájemně si ochotně posloužit, 
silnější pro slabšího být 
a i slabší silnějšího může povzbudit. 
Ne vzájemná řevnivost, ta rozděluje a od Te-
be odvádí, 
ale uznat tu správnou vzájemnost, co 
k sobě jednoho k druhému společně přivádí. 
Vzájemnost i na dálku. 
 
V nejbližší blízkosti si pomáhat, 
posilovat se ve svých možnostech. 
Modlitbou, posilou, úsměvem či maličkou 
službičkou 
a vzít i prosit k Tobě vzájemně v srdci i na 
rtech. 

Nikdo nemůže jen žít sám sobě, 
vzájemně se potřebující a nesoucí. 
Vzájemně se ponořit do Tvého milujícího 
srdce. 
 
Ježíši, Tvá láska nás konečně a milosrdně 
miluje. 
A taky nás vzájemně jednoho k druhému 
spojuje, 
jak lístečky růžičky květinky dohromady. 
 

My blázniMy blázniMy blázniMy blázni    

    Říkají nám „BLÁZNI“. Proč?. Když má 
někdo cukrovku, nebo zlomenou nohu – cítí 
s ním, protože je nemocný. My nejsme ne-
mocní, my jsme „BLÁZNI“. Proč?! 

 Ale když se zamyslím, fakt jsme 
„BLÁZNI“. Protože většinou, když vejdeme 
do obchodu, pozdravíme. Nebo nesedíme 
v čekárně u doktora jak pecky, ale dokáže-
me se bavit úplně s cizími lidmi. Protože 
jsme „na stejné lodi“. 

 Já osobně jsem v „BLÁZINCI“ potkala 
tak dobré i vzdělané lidi, které bych  v 
„normál-ním“ životě nepotkala.  
Když jsem byla v léčebně a šla se projít, kaž-
dý nemocný mě zdravil. Bylo to Ahoj, nebo 
Dobrý den, ale upřímné. 

  

 Když jsem onemocněla, tak dokonce mí 
rodiče se styděli, že jsem na „blázinci“. Já 
vlastně taky. Teď už se stydí jen oni. Já 
jsem ráda, že díky „blázinci“ jsem se vrátila 
do samostatného života.  
 Moji rodiče i okolí se bojí se mnou o mé 
nemoci mluvit. Nechápou jí, ale nedivím se, 
ani já ji nechápu. 
 Hlavní je, že slovo „BLÁZEN“ už mě neu-
ráží. Když jsem mezi „blázny“ cítím se 
dobře. 
 
 Ale když jsem jinde, říkám si, kam všich-
ni spěchají? 
Proč jim jde jen o peníze? 
Proč chtějí jen značkové věci? 
Proč? 
Proč? 
Jsou to BLÁZNI!                                       
          Eva 

Vaše tvorbaVaše tvorbaVaše tvorbaVaše tvorba    
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Jak vzniklo město Jihlava Jak vzniklo město Jihlava Jak vzniklo město Jihlava Jak vzniklo město Jihlava ---- pověst pověst pověst pověst    

I. díl 

 Pověst vypráví o chudém hrnčířovy, který 
žil v lese poblíž osady Stará Hůra. Jednou 
tudy jel jakýsi kupec po stezce, která se na-
zývala HaberskáHaberskáHaberskáHaberská, směrem na Vídeň a když 
zabloudil, přišel až k sídlu hrnčíře. Toho pak 
požádal o přenocování. Při řeči se kupcovi 
svěřil, že se mu hrnčířská práce příliš nedaří. 
Podivná hlína, ze které hrnce vypaloval, způ-
sobuje, že nádoby při vypalování v peci pras-
kají. Zkušený kupec uviděl ve zbytcích roz-
padlých nádob lesklá zrnka. Poznal, že pras-
kání hrnců způsobuje stříbro, které se při 
tavení přetváří do zrnek, proto se s bratrem, 
který byl zkušeným horníkem, později vrátily 
do hrnčířova kraje, odkoupili  

od něho pec a založili zde doly na stříbrnou 
rudu. Povolali z okolních zemí zkušené haví-
ře a  řemeslníky, kteří se zde usídlili a založili 
tak osadu s kostelíkem svatého Jana Křtite-
le. Ta se pak stala základem budoucího měs-
ta Jihlavy. 

Historie Jihlavy  Historie Jihlavy  Historie Jihlavy  Historie Jihlavy      
Martin Záškoda  Martin Záškoda  Martin Záškoda  Martin Záškoda      

 
 Dolování stříbra přivádělo město 
v následujících stoletích k velké slávě a bo-
hatství. 
  Krom těžby stříbra zde začala rozkvétat i 
různá řemesla a zejména pak soukenictví. 
Vzniká tak jiné sídliště, které se stává během 
10 ti let městem a to za řekou Jihlavou na 
nedalekém návrší. Na původním místě dří-
vější vesnice zůstal jen kostelík sv. Jana 
Křtitele, zbytek vesnice postupně zanikl. 
  Jihlava se tak stává významným středis-
kem a zařadila se mezi nejbohatší a nejvý-
znamnější města na Moravě. Město bylo 
také v té době postupně opevněno hradbami 
proti nepřátelům a nájezdníkům.   

 Pověst o vzniku města se stala na počát-
ku 13. století. Jihlava se již od roku 1240 
stává královským horním městem.   

 

Pokračování příště.                                                                             

 
Jeden lístek pro druhého navzájem vonící 
a společně vůni překrásnou pro Tebe vydá-
vající. 
Ať má duše i všech duše jsou jak poupátko 
pro druhé se otevírající a vydávající. 
    

O milosrdenstvíO milosrdenstvíO milosrdenstvíO milosrdenství    
    

Snad stokrát, snad tisíckrát 
jak ovečka zbloudilá jsem byl. 
A tys mě Ježíši vyhledal a navštívil. 
Ty , pastýř , ujal ses ovečky své, 
vzal ji něžně na ramena. 
A přinesl znovu na pastvy tvé. 
 
Snad stokrát, snad tisíckrát, 
jak marnotratný syn jsem byl. 
A tys mě , Ježíši, šel naproti. 
Milosrdně ses mne ujal, abych žil. 
A objal své své dítko nezvedené. 
A na to co bylo si už nevzpomněl. 
 
Snad stokrát, snad tisíckrát. 
V pozici zatoulané ovečky jsem byl, 
která na špatné pastviny zabloudila. 
A tvá milosrdná láska se mne ujala. 
Pojď má milá ovečko, mám radost, 
že tě zase nalézám, víc než dost. 
 
Snad stokrát, snad tisíckrát 
jsem jak starší syn byl, 
kdy na druhé zbytečně tvrdě shlížel. 
A zapomněl, že jsi mi tolikrát odpustil. 
A milosrdný jsem zapomněl být. 
Odpusť a pomoz mi milosrdenství žít. 
 
Snad stokrát snad tisíckrát 
jsi mě hříšnému viny odpustil. 
O milosrdenství Tvém chci zpívat. 
A milosrdně se druhých ujímat. 
Vrhám se Ježíši do Tvé náruče. 
Tam, kde tvé milosrdné srdce tluče 
……..můj milý Ježíši , Děkuji ti. 
                                     2x Petr 



Pravidla oblékání pro plnoštíhlé, baculaté, boubelaté a tlusté ženy 
 Při formování ideálního šatníku pro plno-
štíhlou dámu musí modely disponovat zcela 
dokonalými střihy. Neplatí, že plnější křivky 
skryjí volné střihy a beztvaré kousky ze splý-
vavých materiálů. Spíš naopak. Vybírejte si 
takové, které neztrácejí tvar nebo jsou lehce 
pružné a dovedou formovat tělo.   
 Čím víc připoutáte pozornost k části těla, 
kterou máte ráda a jste s ní spokojená, tím 
méně pozornosti bude okolí věnovat zbytku. 
Všeobecně platí, že ty části těla, na které ne-
chcete zbytečně upozorňovat, žádným způ-
sobem nezdobíme! 
 Nadměrná trika a plandavé kalhoty ne-
budí dojem, že se v nich skrývá křehké stvo-
ření, ale zahalenému tělu ještě pár kil přidají. 
U obtažených věcí je zrada zase jinde. Zepře-
du v zrcadle vypadají celkem slušně. Jenže 
při pohybu a při běžném nošení to začne vy-
padat, že vás někdo roztavil a do těch šatů 
nalil. Jediná velikost, která vám bude lichotit, 
je ta, kterou skutečně máte, a pokud jste 
mezi dvěma čísly, pak si můžete vzít to větší. 
Košile, která kopíruje tvar těla, ale je malin-
ko volná, to je přesně to pravé. 
 Základem zeštíhlujícího šatníku by určitě 
měly být černé kalhoty správného střihu a 
délky a rovná úzká černá sukně stejných 
vlastností. Obléct se ale do černé od hlavy k 
patě není dobrý nápad. Vytvoří se totiž velký 
blok jedné barvy a efekt je pryč. Noste raději 
barvy vhodné k vašemu typu, jen si vybírejte 
na "větší" části těla tmavší odstíny. 

1. Máte velká prsa?1. Máte velká prsa?1. Máte velká prsa?1. Máte velká prsa?    

    Kupte si podprsenku správné velikosti. 
Jsou obchody, kde vás prodavačka změří a 
poradí. Podprsenky, které už povolily, vyhoď-
te. Přestávají držet tvar i prsa tak po sto vy-
práních – nejlépe v ruce. Do sušičky by ne-
měly přijít nikdy. 
 I silné ženy si mohou dovolit krásné, sexy 
prádlo! Pokud jde o podprsenku, tu budete 
určitě hledat déle, ale na tvaru postavy odve-
de fantastickou práci. Změřte si obvod hrud-
ního koše těsně pod prsy a potom obvod 
přes prsa ve své nejkvalitnější podprsence. 
Tak získáte dva rozměry, které budete potře-
bovat při nákupu prádla, jež vám ňadra vy-
tvaruje bez zbytečného stahování.  
  
 Co se týká plavek - zapomeňte na vysoké 
vykrojené nohavičky, pokud jste majitelkou 
většího nebo povislého bříška. Také tenká, 
do ramen zaříznutá ramínka a nevyztužené 
košíčky s prosvítajícími bradavkami nám na 
kráse opravdu nepřidají. Úplně zakázané by 
měly být pro nás plavky, které se vážou na 
boku a za krkem. 
 Volte jednodílné plavky tmavších barev, 
se širšími ramínky, vyztuženými košíčky a 
stahovací vsadkou přes břišní partie.  
 

 

 3. Máte silné paže?3. Máte silné paže?3. Máte silné paže?3. Máte silné paže? 

  

 Nejjednodušší a nejrychlejší řešení je 
nenosit tílka bez rukávů v kombinaci s 
kalhotami nebo džínami.  
Když totiž budete mít sukni, pozornost při-
poutají vaše nohy a rukám se leccos od-
pustí; některé z nás mají totiž paže, pozna-
menané začínající nebo pokročilou celuliti-
dou. Vyhýbejte se délce rukávů, která je 
kratší než obvykle - ty ruce opticky zkracují 
a dodají silnějším pažím zbytečně na obje-
mu; naopak je na místě nechat vyčnívat 
ozdobný lem manžety košile, nebo lem ru-
kávu saka ukončit řadou knoflíčků na liště, 
která jim vizuálně přidá pár centimetrů na 
délce.Odpusťte si nabírané a netopýří ru-
kávy, nejvhodnější jsou rukávy hladkého 
střihu. Naopak - nápadné náramky připou-
tají pozornost k hezkým rukám nebo k zá-
pěstí, odhalenému díky tříčtvrtečním ruká-
vům. 
 
4. Máte silná lýtka? 4. Máte silná lýtka? 4. Máte silná lýtka? 4. Máte silná lýtka?         
    
    Hodně silná lýtka znamenají, že naše 
sukně budou zásadně dlouhé a kalhoty ta-
ké - šortky a kalhoty nad kotníky naše no-
hy zkracují. Nenoste legíny ani nízké boty 
(a už vůbec ne najednou). Nejlepším tri-
kem jsou boty se středně vysokým zúže-
ným podpatkem, špička trochu do špičky - 
a budete mít lýtka jako modelka. Zapo-
meňte na tenké pásky přes nárt nebo na 
ozdobné lýtkové řemínky! 
 Robustní boty na vysoké platformě ne-
bo široké podpatky naše nohy rozšíří. Stej-
ně tak rozšíří naše silná lýtka i kotníkové 
boty nebo nízké kozačky v kombinaci s pří-
liš krátkou sukní. Takové boty lze nosit jen 
k dlouhým kalhotám. 
 

5. Máte vystouplé bříško?5. Máte vystouplé bříško?5. Máte vystouplé bříško?5. Máte vystouplé bříško?    

 Vyhněte se sukním a kalhotám s pruž-
ným pasem nebo na šňůrku. Na  slavnost-
ní příležitosti zkuste sukni v linii A nebo 
pod prsy řasené šaty. Vyvarujte se lesklé-
ho saténu přes břišní partie. Doporučuje-
me stahovací prádlo. 
 Co velmi pomáhá, je vrstvené obleče-
ní. Nikoli ve smyslu několika triček na so-
bě, ale např. jedno mírně volné triko pře-
kryté košilí či nějakým svetříkem. Svetřík 
ani košili nezapínejte! Pozornost lze také 
odvést větším šperkem či šálkou.  Vyvaruj-
te se příliš krátkých sak nebo naopak, pří-
liš dlouhých. Vyvarujte se také širokých 
pásků a pásků v pase vůbec a taky pruhů 
na látce. Opět zde platí, že vertikální členě-
ní zeštíhluje. Nejvhodnější jsou užší sukně 
– nejlépe zavinovačky a kalhoty také úzké, 
ale nikoli legíny. 
 Pozor na sukně a kalhoty s nízkým se-
dem - není nic hroznějšího, než když nám 
"tělo" přetéká vpředu i vzadu z oblečení.  

Pokračování příště. 

 

MASKOVACÍ DESATERO – I. DÍL 

2. Máte silný krk a široká ramena? 2. Máte silný krk a široká ramena? 2. Máte silný krk a široká ramena? 2. Máte silný krk a široká ramena?     
    
 Zbavte se všech roláků a někomu věnuj-
te všechny své dlouhé ozdobné náušnice - ty 
zvýrazní pouze dlouhý, štíhlý krk. Šikovné 
jsou dlouhé náhrdelníky. Prodlouží totiž horní 
část těla a vytvoří vám od krku dolů jakousi 
šipku, která opticky zužuje. Také odvádí po-
zornost od silnějšího krku nebo velkých ňa-
der – pokud si to tedy v tom druhém případě 
přejete. Pro vás se hodí výstřih ve tvaru V – 
zbytek vyřeší správný postoj - nehrbit se a 
zatáhnout břicho.   
 Máte-li mohutná ramena a užší boky, 
zkuste černé bolerko nebo svetřík s výstři-
hem do V přes světlejší tričko a barevnou 
sukni ve tvaru A. Pozornost také přitáhne 
mohutnější a delší náhrdelník na jednobarev-
ném svetříku nebo tričku - rozbije jednolitou 
plochu a oči ostatních se na něj soustředí a 
nebudou vnímat vaše disproporce. Pozor na 

Pokračování příště.                                                                              
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