JINÝ SVĚT
Bulletin Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava

VELIKONOCE JAK MAJÍ BÝT
Velikonoce patří k významným křesťanským
svátkům. Oslavují zmrtvýchvstání ukřižovaného
Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce také oslavy
Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. Pro
nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se
všichni po dlouhé zimě těší.

rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li
úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další neděli.
Velikonočnímu pondělí a neděli předchází tzv.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky , jako je pečení beránka či mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty symboly jara,
posílají si velikonoční přání. Někdy příznivé počasí láká na výlety do přírody, zvlášť připadnou-li
Velikonoce na teplý dubnový víkend, jindy se
koledníci brodí v mokrém sněhu, pokud jsou
Velikonoce na konci studeného března.

Symboly Velikonoc

Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a připadají na měsíc březen či duben (22.3. – 25.4.). V
křesťanských církvích je Velikonoční neděle první
neděle po prvním jarním úplňku. Jarní

Náboženské velikonoční symboly:
Beránek – symbol Ježíše Krista jako oběti za
spásu světa.
Kříž – Ježíš byl ukřižován.
Velikonoční svíce – oheň symbolizuje vítězství
Ježíše Krista nad smrtí.
Velikonoční vajíčko – symbol nového života.
Další symboly Velikonoc:
Zajíček – symbol přicházejícího jara.
Pomlázka – muži a chlapci si pletou nebo kupují
pomlázku a s ní chodí na Velikonoční pondělí
ráno na koledu .
-int.-

jeho jméno).
Jo, to je fakt, vždyť to nemusí být formálaneb
ní párty. Fantazie s rozletem je nám třeba.
Jak jsme si vyhodili z kopýtka „Co takhle pozvat zebry a tučňáky?“ nadhodil kdosi z přítomných. „To ne, stylově by
Blížil se konec masopustu a vedení VORu sice zapadli, ale kvůli zebrám by se muselo
přitápět a kvůli tučňákům zas větrat,“ oddostalo nápad, uspořádat nějakou akci. Ale
mítla jsem účast exotické fauny.
jakou? Chtělo by to nějaký maškarní ples či
A nastal den D. Počasí jako by nesdílelo
nějakou párty, aby se ledy hnuly. Shodli jsme
naši sváteční náladu a častovalo naše zuse téměř jednomyslně na černobílé párty a
šlechtěné účesy vytrvalým deštěm. Když
už jsme si v hlavě přehrávali obsah svých
jsme dorazili do Vrak baru, viděli jsme, co
šatníků, jestli by se tam něco černobílého
práce zaměstnanci VORu odvedli. Od stropu
nenašlo.
Když jsme se o této akci zmínili jednomu visely černé a bílé balonky, mezi nimiž byly
prověšené bílé papírové girlandy a jiné styz terapeutů, zalitoval, že se v den konání
lové ozdoby. Stoly byly zaplněné tácy
párty nebude moci zúčastnit, jelikož bude
mimo Jihlavu. My jsme zalitovali rovněž, když s jednohubkami, sladkými zákusky, a slanými pochutinami (částečně z domácích fonjsme slyšeli jeho smělé plány, které by moždů klientů). Bylo přichystáno i dostatek pití
ná uskutečnil, kdyby „mimo“ nebyl. „Škoda,
(samozřejmě nealko, abychom nebyli veselí
že tam nebudu. Vzal bych si černé spodní
přespříliš). D´J pouštěl jednu „pecku“ za
prádlo a bílý lékařský plášť,“ zasnil se. „A už
druhou a my se vrhli na parket, abychom si
nic víc?“ vyděsila se jedna konzervativnější
klientka (konkrétně já). „To by stačilo. Černo- tu naši párty pořádně užili. Někteří tančili
decentně, ostatní předváděli výraznější
bílý bych přece byl ne?“ stál na svém terataneční kreace. Podle toho, co je komu
peut (na jeho výslovné přání nezveřejňuji

Černobílá párty
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blízké a co hudba napovídala. Příjemné
písničky těšily i ty, kteří netančili a spíše
seděli u stolů či u baru, povídali si a hodovali. Úsměv na tváři nám vyvolala reakce
diskžokeje, který se, na přání zahrát skladbu Poupata, zeptal: „A kdo to zpívá?“ Pro
nás odkojené socialismem a spartakiádami nepochopitelná otázka. I Michal David
by se možná urazil. Ale diskžokeje jsme
chápali, byl zkrátka mladý.

Pokračování na straně 2
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si popíšeme, co lidé dělají na Velikonoce
a čím si i my můžeme zpestřit těchto pár
dní.
Pomlázka
Podle křesťanských tradic je prvním
Pomlázka patří mezi tradiční velikonoční zvydnem ze svatého týdne Sazometná střeky.
ky Lidé jí říkají různě, třeba: korbáč, koleda,
da.
da Podle lidového obyčeje se lidé v tento
mrskačka, mrskut, sekačka, pomihod, žíla,
den nesmí škaredit a mračit, jinak to bušlehačka, metla, švihačka, ale i jinak. Podle
dou dělat každou středu po celý rok. Středřívějších zvyklostí ji musel umět uplést každý
da dostala svoje jméno podle činnosti,
malý kluk. Muži se v pletení pomlázky předhákterá se v tu dobu dělávala- vymetaly se
něli. Pomlázka se tradičně plete z 3,8, 9 anekomíny.
bo 16 prutů. Ty pomlázky, jež byly obzvláště
O den později přichází Zelený čtvrtek.
čtvrtek
dlouhé (i 4 metry) mohly být upleteny nakoPůvod
tohoto
názvu
není
přesně
znám,
nec až z 60 prutů. Velikonoční zvyky předurale usuzuje se, že je asi odvozen od zelečovaly, aby se pomlázka pletla na Bílou soboného mešního roucha, který nosili ten den
tu, stejně jako se i v ten den měla zdobit velifaráři. Ve čtvrtek bychom měli jíst samou
konoční vajíčka. Žádná pomlázka se neobezelenou stravu, jako například zelí, špenát
šla bez mašlí.
a podobně. Člověk by potom měl být silný
Mašle na pomlázce
a zdravý. Zajímavostí je, že právě v tento
Mašle na pomlázce se také řadí mezi staroilustrační foto
den uslyšíme naposled kostelní zvony.
dávné velikonoční zvyky,
zvyky jejichž prostřednicKdyž při jejich zvuku zacinkáme mincemi,
tvím mohly dát dívky najevo mládencům, zda Mazanec
pranostika praví, že jich potom v následumají u nich nějakou naději. Když ráno šel
500 g polohrubé mouky, 180 g cukru, 100g jícím roce budeme mít hodně.
mládenec na koledu, měl prázdný karabáč,
Na Veliký pátek se můžeme ochránit
másla nebo tuku, 2 žloutky, 50g soli, citróten nejlepší koledník v pravé poledne karanová kůra, 3/16 litru mléka, 1 lžička prášku před nemocemi, pokud časně ráno skočíbáč plný červených pentlí. Barvy mašlí totiž
me do potoka. Pokud máte v rodině
do pečiva, 30 g droždí, 50 g rozinek, 30 g
napovídaly, co si o něm dívky myslí.
chlapce, který se nebojí potápět, řekněte
mandlí, 1 vejce na potření
mu, ať vyloví ze dna pusou kamínek a
Červená – láska, náklonost
hodí ho levou rukou za sebe. Prý ho poModrá – naděje na něco víc
tom nebudou bolet zuby. Protože nemůžeŽlutá – odmítnutí
me slyšet zvonit zvony, mají děti řehtat
Zelená – sympatie, obliba
řehtačkami.
Bílá sobota je dnem úklidu. Každá
hospodyňka uklízela světnici a celý dům,
bílily se stěny pokojů a domů. Sobota byla
zároveň i příprava na Boží Hod Velikonoční v Neděli. Chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. VV ten den také
skončil dlouhý půst a večer se v kostelech
se zapáleným posvěceným ohněm před
ilustrační foto
vchodem či uvnitř konala mše.

VELIKONOČNÍ ZVYKY

ilustrační foto

Velikonoční vajíčka
To, proč se o Velikonocích dávají za vyšlehání
vajíčka, může být dnes jen tématem
k dohadům. Říká se, že stejně jako vyšlehání
dívek má představovat zdraví a krásu, tak
vajíčka jsou symbolem života, takže představovaly dlouhý a zdravý život. Jenomže, kdo ví.
V průběhu postního období se vajíčka jíst
nesmí, takže je možné, že se lidé takto vajíčky dokrmovali. Vajíčka jsou velkým zdrojem
potřebných bílkovin, a tak to mohl být i efektivní prostředek pro rychlý přísun potřebných
bílkovin, kterých v době postu a v zimě bylo
poskrovnu. Ať už tomu bylo jakkoli, dívky vajíčka různě zdobila a svému oblíbenci darovaly vždy to nejhezčí.
-int.-

VELIKONOČNÍ RECEPTY
Beránek
250 g polohrubé mouky, 150 g cukru, 130 g
tuku (máslo, Hera), 3 vejce, asi 1/8 litru mléka, citrónová kůra, vanilka, tuk na vymazání
formy

Tuk dobře rozetřeme, postupně přidáváme
cukr, pak žloutky a třeme do pěny. Střídavé
po lžících přidáváme mléko a mouku. Nakonec lehce vmícháme ušlehaný sníh. Formu
dobře vymažeme a vysypeme moukou, naplníme těstem a zvolna pečeme

Droždí rozmícháme se lžící cukru, přidáme
trochu mléka a mouky a necháme vzejít
kvásek. Do mísy dáme prosetou mouku,
cukr, sůl, prášek do pečiva, citrónovou kůru, rozehřáté vlahé máslo a rozmíchané
žloutky, přádáme kvásek a vlahým mlékem
zaděláme těsto. Těsto důkladně zpracujeme vařečkou nebo hnětači. Potom přidáme
rozinky a část spařených oloupaných a nakrájených mandlí. Dáme do tepla kynout. Po
půlhodině znovu zpracujeme a postup opakujeme 3x. Po posledním vykynutí utvoříme
bochánek a dáme jej na plech vyložený
pečícím papírem. Potřeme rozšlehaným
vejcem. Necháme ještě půl hodiny kynout,
přitom mazanec několikrát potíráme rozšlehaným vejcem. Při posledním potírání jej
nastřihneme uprostřed do kříže a posypeme zbytkem mandlí. Po deseti minutách
vložíme mazanec do předem vyhřáté trouby.
Pečeme asi 40 minut.
-int.-

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY
Velikonoční pranostiky jsou nedílnou součástí Velikonočních svátků. V tomto článku

ilustrační foto
Nedělní Boží Hod Velikonoční byl vyvrcholením svátků. Světily se posvátné
pokrmy jako beránci, mazance, chleba,
víno a vejce. Děvčata už byla připravená
na pondělní výprask a chlapci si naposledy přeříkávali koledu na pondělí.
Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí,
pondělí kdy kluci šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z vrbového proutí. Dělalo se tomu proto, aby
ženy byly příští rok silné a zdravé. Odměnou za výprask jsou malovaná vajíčka. V
některých oblastech ale naopak děvčata
chodila s pomlázkou či polévala muže
studenou vodou.
-int.-
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jsem si znovu říkala, jak je fajn, že ležím.
Ve stoje už bych nejspíš kolabovala. Zvýšila
jsem si výkon. Doufám, že pokud ztratím
U zdravotní pojišťovny jsem si zjistila, že vědomí, přijde princ a polibkem mě vysvobodí. A jé je! To už mám z únavy bludy. Tep
když si nechám dát při preventivních promám udržovat kolem 120 za minutu. Šlapu
hlídkách razítko od lékaře do průkazky,
skoro pořád stejně, najednou se mi počet
budu tak sbírat body, které se mi nakonec
tepů snižuje: 100, 80, 60, 45. To se asi
promění v peníze na nějakou pohybovou
blíží kóma… Ne. Bude to dobré. Už mám
aktivitu. No výborně! Bodů jsem nasbírala
zase 110. Při smyslech mě drží radost ze
dostatek, tak teď jen promyslet, za jaký
sport je vyměnit. „Mami, já chci taky cvičit,“ spálených kilojoulů, které se objevují na
monitoru. A nejsou to spíše kilokalorie?
ozvala se moje třináctiletá druhorozená
Ráda bych si to vynásobila čtyřmi, aby mi
dcera. Tak jo. Dám to na sport pro dceru.
Pohyb jí jen prospěje. Aspoň vykompenzuje vyšly Jouly. Přece touhle dřinou nespálím
to vysedávání u počítače. „A co já!“ ozval se jen půl Horalky! Kdyby to bylo krát čtyři,
byly by to dvě celé Horalky, to by bylo něco.
tichý hlásek v mém nitru. Ne, ne, musím
šetřit, umlčela jsem ho. „Budeš, mami, cho- Ne. Jsou to kilo Jouly. Ale prý se to díky
dit se mnou?“ zeptala se dcera. „Víš, pojiš- podtlaku násobí pěti. Aspoň něco.
Počet ujetých kilometrů narůstá, už
ťovna to zaplatí jen jedné z nás,“ vysvětlila
bych byla skoro někde u Kostelce. Šlapu a
jsem jí. „No tak pro druhou to koupíš, jako
šlapu. Zavírám oči. Na čele krůpěje potu,
každej normální člověk, ne?“ prohlásila
hrdost z toho, že se čas blíží k závěrečným
rezolutně dcera. A jo. Vlastně má pravdu.
Promýšlely jsme, co vybereme, až nakonec nastaveným třiceti minutám a já ještě žiju
a vnímám. Abych to nezakřikla, říkala jsem
ona navštívila diskotéku pro náctileté, a
si. Slečna mě přišla vysvobodit z přístroje.
byla z ní tak nadšená, že si slíbené peníze
„Chvíli seďte, ať se vám nezamotá hlava,“
na sport vyžádala na postupné dotování
radí mi.
těchto tanečních večerů. Už po dvou má
dříve těsné džíny volné. Takže dobrý „sport“.
Pokračování na straně 5
Tanec ji prostě baví.
„A co já?“ ozval se hlásek znovu. Já si
prostě svobodně vyberu, co budu chtít. ZauČERNOBÍLÁ PÁRTY…
jalo mě cvičení vacushape. To je něco. Zamířila jsem si to na příslušné místo, kde
Co nás také velmi příjemně zaujalo, byly
budu vždy tři čtvrtě hodiny bojovat se svými kostýmy našich vedoucích. Ať už to byla
faldíky.
pirátka z Karibiku – Vlaďka, která co chvíli
prosvištěla jak kometa prostorem
s hurónským jekotem nebo párty-girl
s ohnivými vlasy – Lenka, která má od přírody rytmus v těle a na parketu byla jako doma. Velmi jsme také oceňovali servis za
barem. Renata nás obsluhovala s čelenkou
s rajčím peřím a v šantánovém oblečku
raději decentně doplněném dalším oděvem,
aby po ní přítomní muži nepokukovali příliš
mlsně. Pomáhal jí Jirka v úzké tóze dlouhé
až na zem s rytířským znamením na předním díle. Na vše dohlížela a ruku k dílu přikládala také Martina ve slušivě sladěném
v mučícím stroji oblečku s černým kloboukem na hlavě.
Zavítal mezi nás i náš pan psycholog M.
Ve cvičební místnosti jsem na sebe do- Šťastný, který přišel vyladěn do černa, a aby
stala neoprenovou sukénku, lehla jsem si
dal šanci i bílé barvě, přehodil si přes ramena lehátko, obsluhující slečna mě uzavřela na bílý lékařský plášť. Tolik o vedení. Nutno
do pasu do přístroje, odkud nechala vysát
dodat, že černobílou image dodrželi i klienti
vzduch, to kvůli většímu odporu, a mohla
a dokonce jejich rodinní příslušníci. Někteří
jsem začít šlapat. Přístroj jsem si mohla
svoji garderobu pojali velmi neformálně, jiní
nastavit podle svých možností. „Cítíte ten
přišli ve společenském oděvu. Na všech
podtlak?“ zeptala se slečna. „Ne.“ „Ne? Tak však bylo vidět, že se důkladně připravovali.
přidáme.“ Nakonec jsem si to nastavila na
maximum, ať to má nějaké účinky. Neoprenová sukénka, která mě spojovala
s přístrojem, byla vlivem podtlaku vcůclá
dovnitř, ale já mám asi hroší kůži, či co. A
výkon? Nebudu to přehánět, abych pak také
mohla dojít domů.
Kontrolovala jsem si pulz a šlápla do
pedálů. Hned vedle byl druhý vacushape, ve
kterém se zase chodí na běžícím páse.
Zhruba po pěti minutách jsem ocenila tuto
ležící variantu. Zhruba po deseti minutách

Přes velikonoce nepřiberu
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Pro zpestření programu byly připraveny i dvě
soutěže. Jedna typicky plesová, kdy si soutěžící přivázali k noze nafouklé balónky a při
tanci si je navzájem zašlapávali, až zbyl nakonec vítěz s neprasklým balónkem.
Z vítězství se mohla radovat klientka Martinka. Další aktivita byla obdobou soutěže
z filmu Sněženky a Machři. Soutěžící si vylosovali lístečky s názvem jedné
z pohádkových dvojic a nějakými, pro ně
typickými, větami se měli dát dohromady.
V jednu chvíli si však někdo svůj lísteček
špatně přečetl a spletl si tak Škubánka se
Šebestovou (oba jsou prý od Š). A to se říkalo, že by měli soutěžit jen ti, co umí číst.:).
Soutěž pokračovala tím, že každá dvojice
dostala noviny, na kterých tančila a po zastavení hudby je měla složit a tančit dál. Zvítězit
měl ten, kdo dokázal tančit na nejmenším
kousku složeného papíru. Nelze se tak divit,
že zvítězil malý klučík (vnuk jedné klientky),
který pak tančil už jen na jedné noze, kterou
měl navíc ještě malou.

A znovu jsme se pustili do víru tance a
občerstvovali se až do samotného závěru
párty. Podle mého popisu to možná vypadá,
že jsme „pařili“ až do bílého rána. Nenechte
se mýlit. Párty trvala od 15.00 do 18.00
hodin, ale my jsme si ji v příjemné a uvolněné atmosféře, která tam panovala, užili, jak
jen to šlo. „A příště uděláte párty vy nám,“
pronesl s úsměvem vedoucí kavárny, toho
času rytíř za barem. Vzhledem k tomu, že
měl ruku v gypsu, měl toho za ten večer asi
také dost.
Chtěla bych jménem klientů poděkovat
všem pracovníkům VORu za perfektně připravenou párty, která se nám moc líbila a na
kterou budeme jistě dlouho vzpomínat. Budou nám v tom pomáhat i četné fotografie,
které vznikaly v průběhu akce a třeba i tato
moje reportáž (nepsaná na oprátce). Bylo
vidět, že tuto černobílou párty pracovníci
VORu pro nás připravili s velkým nasazením
a snahou zpříjemnit nám život. To se jim
povedlo. A my teď jen ve skrytu duše doufáme, že to sice byla párty první, ale snad ne
poslední.
Hana Korbičková

Celý kolektiv pracovníků VORu
děkuje všem klientům i jejich
rodinným příslušníkům a přátelům
za účast na ČERNOBÍLÉ PÁRTY a
přípravu občerstvení.
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HISTORIE JIHLAVY
IV. DÍL
Z historie radnice
Radnice vznikala postupným spojením 3
gotických domů od roku 1425 . Městská
rada zde byla ustavena již v roce 1426 .
Původní dům radnice byl spojen se sousedním domem vpravo ( 1509) a stavební
vývoj je ukončen připojením dalšího sousedního domu v roce 1727. Všechny 3
původní domy prošly pestrým stavebním
vývojem od gotiky k renesanci . První poschodí radnice bylo postaveno v roce
1556. Malovanou fasádu s freskami dostává průčelí v roce 1558 a v roce 1574 zde
byla přistavena i soudní síň . Druhé patro
budovy radnice bylo přistaveno na všech 3
radničních domech v roce 1786 a to
s věžičkou a hodinami . Je to již současný
stav radnice . Nad prostředním domem
(vchodem) je jihlavský městský znak čtvrcený štít (lev a ježek střídavě). Znak
představuje symbol českého krále a symbol
města od 15. Století. Za zmínku stojí uvést,
že vůbec původní sídlo radnice bylo na
protější straně náměstí v domě kde nyní je
prodejna knih, zvaná ORBIS- PICTUS .

( Neptuna ) vládce moří . Dolní kašna má
sochu Amfitrite ( antické božstvo vod ) .
V poslední době byly obě kašny restaurovány .

Mariánský ( morový) sloup
Dominantou horní části náměstí se stal od
roku 1690 t.zv. Mariánský nebo také morový sloup. Byl postaven na paměť toho , že
se v roce 1688 vyhnula Jihlavě velká morová epidemie ( proto také ten název ) . Autory
tohoto památníku jsou bratři J. a A.
Braschové , sochy kolem sloupu jsou pak
dílem A. Laghiho . Sochy představují : sv.
Josefa v náručí s Ježíškem , sv. Šebestiána
proťatého šípy sv. Jakuba a sv. Františka .
Na vrcholu sloupu, který je vysoký 12 metrů
je umístěna plastika IMMACULATY . Je to
však replika a originál plastiky je pak umístěn v Oblastní galerii Vysočiny .

Krecl(1909)
Od 14. Století jsou doloženy na náměstí
také 2 kašny do nichž byla přiváděna voda
dřevěnými rourami ze soustavy vodárenských rybníků Pístova a Vysoké . Až do roku
1886 se odtud roznášela voda do většiny
domů na náměstí . Teprve po zavedení
vodovodu se staly kašny pěknou ozdobou
náměstí . Dnešní podobu získaly až v roce
1797, kdy byly okrášleny sochami od J. V.
Prchala . Horní kašna má sochu Posejdona

ilustrační foto

Svátky jara a plodnosti slavily nejen
pohanské společnosti

Náměstí - Krecl - kašny
Jihlavské náměstí patří svojí rozlohou mezi
největší v Evropě. Jeho plocha měří 36.
000 metrů čtverečních . Již od konce 13 .
století byla rozdělena na horní a dolní část .
V prostoru střední části náměstí vzniká
skupina asi 10-ti domů , která nesla název
KRECL . Byly to domy významných a bohatých patricijů . U severního nároží Kreclu
stávala až do roku 1862 hlavní městská
strážnice . Později zde na tomto místě byl
zřízen malý parčík , důvěrně nazývaný
PINČLPARK . Od roku 1909 až do roku
1948 zde stávala konečná stanice jihlavské tramvaje . Krecl byl neuváženě zbourán
v letech 1974 - 1976 . V roce 1978 - 1983
byl nahrazen novostavbou OD Prior . Tím
byl narušen celkový historický ráz náměstí .

činností zase ovlivňuje dění v přírodě. Polibek pod stromem, který je plodný, měl
v prvé řadě zajistit páru plodnost. Později
samozřejmě i krásu pro ženu.

Morový sloup(1880)

Nejstarší domy v Jihlavě

Ve středověku se vždycky začátkem
května, na letnice, sjížděli rytíři k turnajům.
Už v roce 755 byla ve Franckém království
předložena největší přehlídka zbraní a rekrutů právě na 1. května.
O zelených ozdobených větvičkách jako
důkazech lásky se vypráví už v literatuře
minnesengrů ze 13. století. Také zásnuby,
při kterých se dívka předávala mládenci
před svatbou, na rok na zkušenou, se konávaly v květnu.

Novodobá tradice

Jsou to podle historiků : rohový dům
Líbat ženu na prvního máje pod rozz náměstí do Kosmákovy ulice č. 31 ozdokvetlou třešní patří mezi relativně mladé
bený na fasádě psaníčkovými sgrafity a dále tradice. Až do 19. století bylo nemyslitelné,
pak dům , vedoucí do ulice Židovská č. 39.
aby muž ženu políbil na veřejnosti.
Oba domy pocházejí z let 1260 až 1270.
V tradiční společnosti bylo dovoleno
Unikátní jsou u domu č. 39 do náměstí velíbat toho druhého teprve tehdy, pokud už
doucí 3 arkády ranně gotického podloubí
byla dvojice zasnoubena, anebo alespoň
s gotickou boční arkádou. Tato vyjímečně
muž projevil ve vztahu k ženě nějaké vážhodnotná stavba byla objevena teprve
nější úmysly. Polibek byl totiž považován
v roce 1985 při rekonstrukci domu. Na
za velmi intimní projev přízně.
boční straně do Židovské ulice je dům ozdo-int.ben t. zv. Vlašským komínem z černé kuchyně. Na zadním nároží je pěkný válcovitý
CITÁTY O LÁSCE
arkýř. Tyto domy představují mimořádně
významné objekty městské památkové reKurt Cobain
zervace.
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než
Martin Záškoda být milován pro to, co nejsi.
Honoré De Balzac
pokračování příště
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu
někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokáPrvní máj, lásky čas. Tradu- zal mít rád či milovat, za jeden den zjistí,
jestli by s tou osobou dokázal strávit celý
je se: Líbejte se!
život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
Která žena dostane od muže polibek prvníJohn Lennon
ho máje pod rozkvetlým stromem, ta bude
Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se
celý rok krásná a přitažlivá. Pokud se prvomájového polibku nedočká, do roka uschne schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce,
když však svítí, jdeš se schovat do stínu.
a naděje na brzký vztah se rozplyne. Samy
si ale musíme položit otázku, jestli se tomu Mám strach, že mi jednoho dne řekneš:
tak někdy stalo, když nás sladká vůně polib- miluji tě.
Billy Wilder
ku minula obloukem.
Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, doZvyk prvomájového polibku pochází
vedou nás méně poučit o tom, co je láska,
z pohanské tradice, kdy příroda byla příklanež dítě, které ztratilo pejska...
dem pro člověka a člověk věřil, že svou
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Tipy na jarní očistu těla
Dlouhá zima ubírá lidskému zdraví na vitalitě,
protože omezuje příležitosti k pohybu a ochuzuje jídelníček. Naši předci si proti jarní únavě
naordinovali postní období. Hodí se i v naší
době? Bezesporu! Dopřejte si očistnou kúru v
podobě střídmé stravy a bylinných čajů.
Křesťanský kalendář stanoví na konec
zimy celých čtyřicet dnů střídmého stravování.
Předjarní půst začíná Popeleční středou a
končí velikonočními svátky. Lékařské poznatky potvrzují, že v této době opravdu člověku prospívá vyřadit z jídelníčku maso, omezit množství přijímané potravy a hlavně změna její skladby.
Někteří odborníci tvrdí, že za měsíc by se
na našem stole mělo vystřídat 60 různých
potravin, z toho polovina v syrovém stavu –
jen tak lze zajistit dostatečný přísun všech
životně důležitých látek.
V žádném případě to však neznamená jíst
více – naopak. Zvlášť nevhodná je v této době přemíra živočišných tuků, soli, sladkostí,
smažených a pečených jídel, nadměrná konzumace alkoholu. Důsledkem bývají tzv. civilizační choroby – cukrovka, srdeční a cévní
onemocnění, problémy s klouby a páteří, obezita a další.
U mnoha lidí nesprávnou a nezdravou
skladbu potravy doprovází zažívací potíže a
také zácpa. Pokud přetrvává delší dobu, rozhodně byste měli podniknout vhodná protiopatření – zvýšit podíl vlákniny ve stravě, pít
více vody, případně sáhnout po šetrném projímavém prostředku, který upraví vyprazdňování.

zimní ohřívání).

Jak odlehčit játrům
Játra jsou strážcem organismu před škodlivými látkami – přeměňuje je v neškodné
odpady, které tělo nejrůznějšími cestami
vyloučí. V současné době plné jedů a chemikálií ve vzduchu, vodě i potravinách to
občas bývá úkol nad jejich síly. Proto by
očista jater měla začít už tím, že se budete
snažit vyhýbat tomu, co játra zatěžuje:
▪
▪
▪

Jezte především čerstvé, průmyslově
neu pravené potraviny.
Vyhněte se nezdravým tukům, alkoholu, kofeinu a tabáku.
Zvyšte příjem zeleniny a ovoce

Léčitelé doporučují speciální nápoj na pročištění jater a žlučníku.
žlučníku Ten se pije po dobu
jednoho až pěti dnů ráno nalačno, dvě až
tři hodiny po jeho požití se nesmí nic jíst,
můžete však pít neslazené bylinkové čaje a
čistou vodu.
Olivový olej doporučoval i starověký lékař
Avicenna, a to každý den ráno
spolknout směs:

•
•
•

1,5 lžíce panenského olivového oleje,
1 lžíce medu,
1 lžíce čerstvě vymačkané citronové
šťávy.

Hladovět, nebo ne?
Rozhodnete-li se držet krátkodobou hladovku, měli byste vědět, že půst trvající déle
než tři dny by se měl vždy provádět pod lékařským dohledem. Prakticky nikomu
(samozřejmě vyjma diabetiků či epileptiků)
ovšem neuškodí jednodenní půst,
půst kdy pijeme
pouze čistou vodu, případně ochucenou citronovou šťávou nebo bylinkové čaje. Takovýto
pravidelně zařazovaný odlehčovací den uleví
přetíženým trávicím a dalším orgánům.

ilustrační foto
Chcete–li ovšem organismus zbavit škodlivých usazenin opravdu důkladně, dopřejte
si speciální jarní kúru na pročištění jater,
žlučníku a ledvin.
ledvin A proč právě na jaře? Celá
příroda – tedy i naše tělo – je nastartovaná
na další roční cyklus, očistné procesy jsou
účinnější a regenerace rychlejší. Navíc v této
době organismus nevydává tolik energie na
udržení tělesné teploty (letní ochlazování,

Přes Velikonoce nepřiberu

Tato kúra by se ovšem měla dodržovat
podstatně déle – celý půlrok!
Pokud je pro vás představa olivového oleje
po ránu příliš drastická, jděte na to podobně jako naši předkové. Ti na jaře konzumovali čerstvé listy a výhonky nahořklých bylin
– smetanky lékařské, potočnice lékařské,
lístky hořčice.
Hořké bylinky stimulují vylučování žluči,
což přirozeně čistí játra a zlepšuje zažívání.
Cítíte-li se po zimě unavení, zkuste denně
zkonzumovat porci těchto bylinek ve formě
salátu – hned se budete cítit lépe.
Nejen na jaře byste měli do svého jídelníčku pravidelně zařazovat potraviny, které
játrům svědčí – červenou řepu, karotku,
kadeřavou kapustu, kedlubny, petržel,
pastinák, hlávkový salát, štěrbák nebo
roketu.
roketu
Součástí jarního pročišťovacího programu by měly být i hořké bylinkové čaje,
čaje které byste měli užívat třikrát denně mezi jídly
po dobu tří až šesti týdnů.
-int.-

vysvobození
Slyším ji jakoby z dálky, ale brzy se vracím
do reality. „To byl teda nářez,“ říkám popravdě. Slečna se usmívá, zřejmě to neslyší poprvé. Teď ještě deset minut na vibrační plošinu, aby se podpořilo hubnutí a také
se uvolnily svaly. Držím se pevně madel,
protože se o mě pokoušejí mrákoty. Po
vypití téměř půl litru iontového nápoje je
mi líp. Vlastně je mi skvěle. Endorfiny kolují mým tělem a uvedly mě do stavu blaženosti. „Příště už můžete jít na pás,“ informuje mě slečna. „Ne, ne. Chtěla bych to
napořád na ležení. Když mi dojdou síly,
nebude to mít takové následky, jako kdybych stála,“ vysvětluji. Je mi vyhověno.
Když endorfiny dokončily svou pouť, sice
mě nic nebolelo, ale padla na mě velká
únava. Z cvičení jsem se vzpamatovávala
tři dny. Ale nevzdám to. Už mám koupenou
permanentku a mám dobrý pocit, že pro
sebe něco užitečného dělám. A taky naději, že díky tomuto cvičení na mé postavě
přiměřené velikonoční debužírování (znáte
to: čokoládová vajíčka, mazanec, krémové
řezy…) nezanechá vážnější stopy. Já totiž
dám na radu odborníka a nezačnu hubnout až od nového roku, jako většina lidí,
já jdu na to hned.
Hana Korbičková

HLAVOLAM
Zkuste si na chvíli potrápit svoji hlavu
a pokuste se vyřešit tento zapeklitý
úkol.

Koza, vlk a kapusta
Rolník se vrací z trhu, kde koupil kozu,
mladého vlka a kapustu. Na cestě domů
se musí přeplavit přes řeku. Jeho loďka je
malá, a proto může na ní sebou vzít jen
jednu z třech věcí. Na břehu nemůže zůstat koza a kapusta (protože by ji koza
snědla), ani koza s vlkem (protože by ho
koza pokousala ).
Jak dostane všechno na druhý břeh (bez
ujmy)?

Řešení najdete na straně 7
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Léčil jsem se ve Vietnamu II. DÍL
Zdeňkovi v sedmnácti letech praskla céva
v mozku. Po operaci, která proběhla
v Praze, měl potíže s chůzí, se stabilitou,
levou část těla měl částečně ochrnutou a
pravou část tváře necitlivou…
„Táta pracoval ve sklárně ve Vietnamu
a tam se zmínil, jaké mám zdravotní problémy,“ vypráví Zdeněk (34).
„Překladatelka mu řekla, že by bylo dobré,
aby mě do Vietnamu dostal na léčení, že
by mi tu mohli pomoci,“ dodává.
V Čechách mu totiž řekli, že už mu moc
pomoci nemohou, protože neví jak. Proto
chtěl využít nabízené příležitosti.
Jeho otec by mu rád pomohl, ale nebylo to jednoduché, především finančně.
Letenka byla totiž dost drahá. Vietnamský
podnikatel ing. Do Ngoc Viet Duong a česko-vietnamský sklářský podnik jim nabídli
pomocnou ruku. Zaplatili mu letenku do
Vietnamu i zpět. A tak se cesta za léčbou
mohla uskutečnit.

Vietnamský podnikatel
„Pan ing. Duong mi nejenže zaplatil
letenku do Vietnamu, ale pomohl mi i vyřídit vízum, aby to netrvalo tak dlouho. Když
jsem odlétal, tak mě doprovázel. Já sám
bych to nezvládl, protože v té době jsem
na tom byl zdravotně opravdu špatně. On
mi nosil moje zavazadla, já byl rád, že
jsem vůbec zvládl sám sebe. Taky neumím
žádný cizí jazyk, kterým bych se mohl domluvit, takže bych měl v Abu Dhabi ve
Spojených arabských emirátech, kde jsme
vystoupili z letadla a čekali jsme, až natankují palivo a při přesedání na jiné letadlo
v Bangkoku v Thajsku, určitě problémy.
Pan Duong mi taky domluvil schůzku
s doktorem Nhoiem, kapitánem vojenské
nemocnice letectva, a dělal mi překladatele, abych se s lékařem mohl dorozumět.
Prostě mi hodně pomohl, a pomáhal i
v budoucnu,“ oceňuje Zdeněk svého průvodce.
Ve Vietnamu bydlel Zdeněk u otce na
ubytovně, což byla velká výhoda. Zbývalo
tedy jen zaplatit stravu a léčbu, která probíhala v hlavním městě Hanoji. „Nejdřív
mě lékař vyšetřil a vyptal se mě, jaké mám
potíže. Všechno jsem mu popsal. Viděl, že
mám pravé oko zašité třemi stehy. To mi
udělali čeští lékaři, aby mi nevysychala
rohovka, protože jsem nemohl mrkat,“
popisuje Zdeněk vstupní prohlídku. Lékař

mu slíbil, že se ho pokusí vyléčit. Jen prý je
škoda, že nepřijel hned po operaci, to by
výsledky mohly být ještě lepší, než nyní, dva
a půl roku poté. Lékař dojížděl za Zdeňkem
na ubytovnu a každý den mu aplikoval akupunkturu, masáže a vařil mu speciální čaje,
které měly podpořit imunitu a celkově organismus posílit. „Z počátku jsem té léčbě
nedůvěřoval. Říkal jsem si: Jak mi nějaké
zapichování jehel do těla může pomoct?
Taky to dost bolelo. První dny jsem vysloveně
protrpěl. Ale když jsem před zrcadlem viděl,
že jsem začal mít v necitlivé tváři záškuby,
které tam předtím vůbec nebyly, a že se mi
líp chodí, tak jsem tomu všemu začal víc
věřit. Pak mě už vpichy tolik nebolely, protože jsem se léčbě přestal podvědomě bránit.
Celkově jsem se uklidnil,“ vzpomíná mladý
muž.
Volný čas trávil na ubytovně sklárny nebo ve městě. Vždycky, když přišel Zdeňkův
otec ze zaměstnání, šli spolu a s kolegou do
města. „Byl to pro mě nový svět, i když Hanoj
se mi zpočátku moc nelíbila, bylo tam tenkrát hodně špíny. Asi třikrát během prvního
tříměsíčního pobytu jsme si vyjeli na víkend
asi 100 nebo 200 km od hlavního města do
přírody. Tam bylo moc krásně. Nádherná pro
nás nezvyklá příroda,“ vypráví Zdeněk. Na
tyto výlety jim vedení sklárny půjčovalo auto,
vždy na celý víkend. Dostali se i na návštěvu
do rodin, k chudším lidem. Tam viděli,
v jakých podmínkách tam žijí, a že i přesto
vypadali šťastně. Navštívili například rodiny
otcových spolupracovníků, kteří je srdečně
zvali. I pro tyto rodiny to totiž byla velká událost, hostit lidi z takové dálky. Místní tyto
návštěvy brali svým způsobem jako poctu.

Na návštěvě u spolupracovníka
Ve sklárně se ke Zdeňkovi hlásilo hodně
Vietnamců, kteří dříve pracovali
v Československu, a kteří uměli ještě z těch
dob trochu česky. „Když mě vzal táta poprvé
do ulic Hanoje, viděl jsem, jak to tam chodí
se stravováním. Hygiena tam nebyla moc
dobrá, tak jsem si myslel, že se asi moc nenajím. Ale člověk si zvykne na všechno. Je
fakt, že jsem tam jedl jídla, do kterých bych
se doma nepustil, ale tím, že byla dobře
připravená, tak mi dokonce i chutnala. Za
týden nebo deset dní už mi bylo jedno, kde
jím a co jím,“ říká Zdeněk s tím, že si k jídlu
(například k polévce) vždy koupili i láhev

alkoholu – na „spálení“ případných bacilů.
Také se tam ze stejného důvodu používá do
jídla větší množství ostrého koření.
Po třech měsících, když pak odlétal z
Vietnamu, byl na tom daleko líp než před
léčbou. „Když jsem letěl domů, šlo se mi
mnohem lépe. I zavazadla už jsem si nesl
sám,“ přiznává Zdeněk úspěchy v léčbě.

Na akupunktuře
Když letěl Zdeněk do Vietnamu podruhé, doktor Nhoi mu řekl, že pro něj už víc
nemůže udělat, že už mu víc nedokáže pomoci a doporučil ho k profesoru Nguyen Tai
Thuovi, za kterým ale musel Zdeněk dojíždět
do nemocnice, protože tento lékař byl hodně pracovně vytížený. Neléčil ho však celou
dobu sám. Někdy mu aplikoval akupunkturu
jeho asistent (profesorův žák), ale Zdeněk
cítil, že profesor byl zkušenější. Po jeho
léčbě se cítil více unavený (to byl vedlejší
účinek správné léčby) a tělo více reagovalo
zlepšením. Po třech až čtyřech měsících byl
už tak unavený, že léčbu nedokázal zvládat,
musel ji ukončit a letět domů. Při tomto
druhém pobytu měl akupunkturu třikrát
týdně. „Všichni lékaři se ke mně chovali
výborně. Jen jsem měl strach z toho, jak
v nemocnici tehdy prakticky nepoužívali
žádnou desinfekci. Když mi chtěli píchat
nějaké jehly do těla, tak jsem jim naznačoval, že nechci, ať nejdřív místo desinfikují.
Nechápali, co chci. Později to občas udělali.
U těch jehel z akupunktury jsem strach neměl, ty jsem měl u sebe a používali je jen na
mně. Ale když mě píchali jehlou, aby zjistili,
jak citlivě mi reagují nervy v těle, to žádnou
desinfekci nepoužívali. Když jsem pak přiletěl domů, nechal jsem si raději udělat krevní
testy. Vše bylo naštěstí v pořádku, ale pro
jistotu jsem se před dalším odletem nechal
očkovat proti žloutence typu B. Také mi
lékař při druhé návštěvě Vietnamu řekl, že
mi rozříznou to zašité oko, aby s ním mohli
lépe pracovat. Tehdy jsem viděl, že čistota
v nemocnici není nic moc, ale na operačních sálech to bylo lepší. Chodil jsem na
převaz a tam jsem poznal, že tam zdravotní
sestry fungují jinak než u nás. Tam se o
pacienty v nemocnicích zdravotní personál
nestaral, o nemocné se musela postarat
jejich rodina, včetně donesení jídla,“ vzpomíná Zdeněk na odlišnosti, se kterými se
v daleké zemi setkal.
Pokračování na straně 7
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KAM S NÍM?
Mám nemocný mozek. Ehm, jaksi...
Jsem duševně nemocný. Nestydím se za
to. Někteří lidé mají nemocné nohy, nemocné břicho nebo třeba nemocná játra
chronicky prolévaná roztokem vody, metanolu a etylalkoholu. Můj problém je
ten, že mám vlastně všechny tyto nemoci
najednou, takříkajíc v koncentrované
podobě. A bez roztoků. Moji přátelé alkoholici, narkomani, nikotinisti a kofeinisti
Vám rádi dosvědčí, že návykové látky
neužívám.
Častěji používám metodu samoléčení
různými pilulkami, kterýmižto mě zásobuje můj psychiatr, internista, alergolog,
praktický lékař a hlavně doktor farmacie
z lékárny odvedle. Vpodstatě se ani nejedná o samoléčbu, jelikož díky outcomingu, který mi postupně vnutili můj
psychoanalytik, psychiatr a přítel traumatolog, se moje znalosti z oborů farmakologie, bylinkářství a frakční destilace
velmi hodí pro léčení všech neduhů lidí z
blízkého okolí. Pokud se to provalí, myslím že to zasáhne i zbytek tohoto státu.
Tuto noc jsem však zvolil jinou metodu. Na základě reklamy v dopravních
prostředcích jsem zvolil telefonickou
pomoc v nouzi. Záchranář jukající z každého trolejbusu mi vnukl naději, že na
svoje problémy nejsem sám. Hlavně jde-li
o obecné ohrožení státu. A hlavně jde-li o
pach spáleniny. Zavolal jsem hasiče.
Operátorka mě nejprve ujistila, že volám
správně a že nemám zavěšovat. Nezavěsil jsem tedy a vše jsem jí podrobně vysvětlil. Poděkovala mi, a pak mě přepojila na svého asistenta. Ten mě vyzval,
abych mu vše opakoval. Učinil jsem tak.
Po chvilkách horečnatého přepojování
mě přesvědčili, abych vzbudil majitele
nemovitosti. První se vzbudila jeho manželka a hlasitým nadáváním se mě snažila přesvědčit, že snad nehoří. Několikrát
jsem opakoval slovo hoří, pak tedy otevřela a společně s manželem šli zkontrolovat situaci. Paní domácí měla pravdu.
Nic nehořelo. Po chvilce horečnatého
přemýšlení a očuchávání jsem to objevil.
Popelník zapáchající spálenou izolací!
Celou dobu ležel přede mnou. Kdo by to
byl čekal...
Přitom můj oční lékař mě před týdnem ujišťoval, že vidím velmi dobře.
Zejména pak, mám-li na nose brýle pro
Afriku. Mezi námi, vidím velmi dobře na
blízko i na dálku. Bohužel však nevidím
některé předměty ve vzdálenosti jednoho
metru. Například švába mezi rohlíky.
Vidím jen samé rohlíky. Švába pak vidím
za půl roku, až se mi vyrojí. Moje uklízečka už dávno podala rezignaci, hlavně
kvůli snižování platů ve státní sféře. Mezi
námi, z učitelského platu se to fakt utáhnout nedá. Uklízím si tedy svépomocí.
Nejhorší je, když si sám uklidím brýle.
Nemohu je pak najít. Trochu pomáhá

nedívat se směrem, kde brýle leží. Ale i na
brýle mám metodu. Začal jsem je odkládat
přesně uprostřed mezi rozhlasovým přijímačem a polštářem. Stačí tedy ulehnout, zapnout moje oblíbené Polské rádio Jedynka a
naučeným pohybem levé ruky uchopit brýle
a nasadit si je. Většinou pak už nevstanu a
zůstanu ležet. Hypnotizuji pak naproti stojící
židli a jako u vytržení naslouchám předpovědi počasí na Mazurských jezerech. Je
potěšující, že polská vláda informuje své
občany o tak důležitých faktech, jako je
například to, že za oknem leží dva metry
sněhu, a bylo by tedy lepší nevycházet. Zcela optimální by bylo zateplit celý dům zcela
netoxickým polystyrenem, vzduchotěsně ho
uzavřít novými okny a předplatit si telefonní
paušál na dva roky, nebo alespoň do Velikonoc. Zimní měsíce se k tomu hodí nejvíce,
protože stavební a telefonické firmy poskytují tři koruny slevu za každý utracený milion.

iIustrační foto
Zdá se mi, že mi pomalu hrabe. Mimochodem, pane Hrabal, vrátil se již váš syn z
flámu? Já jsem ho viděl naposledy předevčírem. Říkal, že je v dobré náladě a bylo to na
něm vidět. Se mnou je to horší. Bolí mě
ukazováček na levé noze a trojka vpravo
nahoře, dvojka vlevo dole a někdy stoličky
střídavě nahoře, pak dole, pak nahoře vpravo a pak všechny najednou. Když si ale
oblíznu trojku dole vpravo, vše se náhle
jako na povel zklidní a bolest pomine jako
na povel. Zato palec na pravé noze necítím
vůbec. Na bolest hlavy je nejlepší vitamín B.
Zjištěno náhodně a potvrzeno empiricky. Při
hladovění se mi nafukuje břicho, po pití
vody mi je na zvracení. Po chlebu mám
průjem. Když pojím něco odpadků, pociťuji
naprostou saturaci, po maminčině svíčkové
usínám únavou, nesnáším seriál nazvaný
Televizní noviny.
Kam tedy se mnou. Kvůli nesnesitelnému zápachu mých nohou nemohu bydlet v
bytě, v kempu a ani v ZOO. Plaší se hroši.
Iglů nesvědčí mým plicím, psychiatrická
léčebna neposkytuje klinickou péči. Se zlomenou rukou se taky hned nejezdí do Karlových Varů. Možná někde existuje nemocnice pro simulanty. Něco ve stylu Haškova
vojenského lazaretu v Praze na Karlově.
Něco se děje. Vykukuju přes záclonu na
dvůr. Přávě odvážejí Pavlíčka. Pavlíček je
můj soused, můj stálý odběratel vitaminu B
a dobré nálady. Už to mám. Je to infekční!

Já jsem příčina zvýšeného výskytu sebevražd
v poslední době. Ano, je to tak. Miroslava,
Hans, Danuša, Jiří Simon, Jaroslav, Jenda...
Všichni zemřeli mou vinou. Abbé del Pietro
měl pravdu! Jedná se zcela určitě o konspiraci. Jsem mimozemšťan, který konspiruje s
polskou a americkou vládou. Likviduji všechny odpůrce paprsků X. Možná jsem původně
měl likvidovat Iránský jaderný program, ale
pak jistý Ev prostřednictvím agenta s krycím
názvem Lenin zjistil, že budu americké vládě
prospěšnější jako agent rezident. Proto mi
turecká tajná policie doporučila urychlený
návrat do zázemí. Vidíte, a já myslel, že jsem
buňka Al-kaidy. A že staré rádio po pratetičce
je poloduplexní komunikátor.
Uznáte sami, že pro takové lidi, jako
jsem já, neexistuje vězení, zadržovací psychiatrická léčba, ani vzdělávací ústav. Nesmím
přijít do styku s výbušninami, programovacími jazyky a 1,2,3-propylalkoholem. K naprosté tragédii by došlo, byl-li bych intoxikován
thiopentanem, thioridazínem či tisercinem.
Jistou naději mi dává valium a lithium. Nebo
lipidy, není liž pravda pane doktore? Možná
by pomohlo zhubnout. Asi tak padesát kilogramů. To by bylo ideální. Nahlížím do tabulek, konzultuji telefonicky na lince 1188.
Ano, je to tak. Je nutné zhubnout půl centu.
Nejlepší bude metoda amputační liposukce.
Hledám vhodný nástroj. Myslím, že už ho
mám. Až budete číst tyto řádky, kupte si
medvídka mývala.
JURAJ HORDUBAL

Léčil jsem se ve Vietnamu II. DÍL
Celkem byl Zdeněk na léčení ve Vietnamu čtyřikrát. To si vzdálených a exotických
krajů moc neužil, byl příliš zaměřený na své
zdraví a na léčbu. A také byl hodně unavený.
Teprve když se tam dostal popáté, vysloveně
na rekreační pobyt, užil si všech krás přírody
a všech výletů dosyta a měl mnohem větší
zážitky.
„Léčba ve Vietnamu mi hodně dala. To,
že mi tam zlepšili můj fyzický stav, mi hodně
pomohlo i psychicky. Než jsem odjel do Vietnamu, tak jsem na sobě moc nepracoval.
Chyběla mi motivace. Ale když jsem se pak
po léčbě cítil lépe a viděl jsem pozitivní výsledky, tak jsem začal na sobě pracovat
mnohem víc. Víc jsem cvičil i běhal. Kdybych
tam nejel, myslím, že bych byl na tom
dneska o dost hůř. Lékaři z Vietnamu mi
pomohli strašně moc a zároveň i moji rodiče,
kteří mi veškerou léčbu financovali a podporovali mě,“ končí své vyprávění Zdeněk
Hana Korbičková

Řešení hlavolamu ze strany č. 5
Vezme kozu, převeze ji. Vráti se, vezme kapustu, převeze, vyloží, naloží kozu a vrátí se
s ní na původní břeh, vyloží, naloží vlka, odveze na druhý břeh a vrátí se pro kozu.
- int.-
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JINÝ SVĚT

Oprava
V časopise ze dne 2. února 2012, v příspěvku nazvaném „Jak jsem se ztratila v
Brně a našla v Jihlavě aneb Exkurze do
kavárny Práh“ došlo k chybnému přepisu
zaslaného textu a tím byla narušena jeho
srozumitelnost. Omlouváme se tímto autorce textu paní Miladě Dvořákové a otiskujeme opravenou část.
Pro cestu zpět jsme se rozdělili do dvou
skupin. Cestou jsme si užívali veškerého
komfortu tzv. žluťásku, tedy autobusu Student Agency, jako je nápoj a noviny zdarma
atd. Brzy jsem se svojí skupinou šťastně
doputovala do Jihlavy.
Zde by má reportáž mohla skončit. To
by se ale nesměla přihodit následující událost.
Sedím pohodlně ve Voru, kde si krátím
čas před odjezdem svého autobusu do
Telče, abych netrčela hodinu na nádraží,
když vtom slyším někoho, jak volá: „Ztratila
se Milada Dvořáková!“ Krve by se ve mně
nedořezal. Jak ztratila??? Vždyť já se neztratila!!! Já jsem tady!!! Během chvilky mi
zvoní mobil. Volá Eva: „Kde seš? My tady
na tebe všichni čekáme!!!“
„Ale já jsem už v Jihlavě!“
„ Jak je to možný?“
„ No, já jela s tou první skupinou!“
„ Aha a kdo nám teda chybí?“ ptá se Eva.
Vyjmenováváme všechny výletníky a po
chvilce přemýšlení se dopočítáme. „Chybí
asi Zuzka!“vyhrknu.
Eva to potvrdí.
Tímto pro mě výlet do Brna už opravdu
končí. Hlavně aby se Zuzka v pořádku našla.
Když se po svátcích vracím do Voru,
první moje otázka je: „Našla se ta Zuzka?“
A samozřejmě mě zajímají detaily.

Zuzka se pochopitelně našla a celá druhá
Bílá sobota je dnem, v kterém můžeme
skupina docestovala nakonec úspěšně
prožívat u Ježíšova hrobu skutečnost smrti a
do Jihlavy. Z celého pátrání se stává vese- prázdnoty. Po západu slunce večer se koná
lá a nezapomenutelná historka.
tkzv. Vigilie Vzkříšení. Vigilie Vzkříšení je oslavou svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých a
rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z
Velikonoce
Slavení Velikonoc se odvozuje z židov- hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.
Velikonoční neděle také Vzkříšení je připoské tradice. Ta byla spojena s dvěma
mínka
Kristova vítězství a Zmrtvýchvstání.
svátky, které souvisejí s obnovou přírody.
Křesťané se v tento den začali scházet praviPrvní svátek, byl svátek pastevecký, na
jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svá- delně k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle je
tek zemědělský, který je spojen s nekvatedy oslavou Velikonoc.
šenými chleby a pálením prvního snopu
Petr Šmída
úrody. Tedy pro pastevce i zemědělce byl
první jarní úplněk začátkem nového roku
a současně i nového života.
Před asi 3500 lety dali svátku jara zcela
nový význam Židé svým svátkem
Paschy:oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví.
Velikonoce dostaly současný význam
před 2000 lety Kristovou smrtí a
zmrtvýchvstáním tedy křesťanské svátky,
které se slaví dnes. Velikonoce jsou připomínkou Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení.
Připomínají význam oběti života ve prospěch druhých lidí a také to, že smrt není
konečným slovem lidského konání, ale že
ve smrti máme naději přejít do nového
života, který nám otevřel Ježíš. Proto jsou
svátky Velikonoc nejvýznamnějšími svátky křes´tanů.Značí zrození nového života.
Velikonoce začínají na Zelený čtvrtek
událostmi, kdy si při večerní liturgii právě
připomínáme zajedno Ježíšovy večeře, při
které ustanovuje tajemství eucharistie a
myje učedníkům nohy a za druhé Ježíšovu modlitbu v Getsemanech,poté následuje Velký pátek, kdy se slaví obřady na
památku utrpení Páně a je dnem přísného postu. Velký pátek je připomínkou dne
smrti Ježíše Krista kdy byl odsouzen,popraven a pohřben.
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Redaktorka časopisu:
Lenka Vaňhová
O. s. VOR JIHLAVA
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586 01 Jihlava
Tel.: 567 215 011
email: l.vanhova@os-vor.cz

ALELUJA
Petr Šmída
Aleluja vstal Beránek náš z mrtvých
chodit budeme po stezkách Tvých
ničeho se nebudeme bát ani lekati
neboť Tys Beránku silnější než smrt
Aleluja vstal Beránek náš z mrtvých
vod nás na pastviny Tvé po cestách Tvých
ať máme v pokoji a bezpečí duši
neboť Beránkova síla smrt přemohla
Aleluja náš Beránek je vzkříšený
chvalme ho, oslavujme ho písněmi
vstal z mrtvých Beránek Král
nemám a není ničeho, čeho bych se bál
Aleluja náš Beránek je vzkříšený
On přemohl smrt a je vítězný
nuže duše velebme ho slavnými písněmi
chval duše má Beránka za Jeho činy
Aleluja chval Beránka za Jeho činy
kdy smrtí a vzkříšením smrt přemohl
nuže duše obdivujme tyto slavné divy
kdy vítězný Beránek z hrobu vstal
Aleluja Beránek náš je vzkříšený
svatí a světice ho hymny opěvují
i má duše Beránka Pána chval
a pros o věčnou blaženost, aby ses tam dostal
Aleluja
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