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Bulletin Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava
Svátky jara se „Šťastnou mincí“
Před velikonocemi opět kontaktovala vedení VORu
skupina studentů z SVOŠ sociální, kteří si říkají
Šťastná mince s tím, že pro klienty připravili další
program.
Krátce před velikonocemi jsme se tedy
v hojném počtu sešli a těšili jsme se, že v našem
centru prožijeme další příjemnou akci. A Šťastná
mince nezklamala.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Pro první
skupinu studenti, stejně jako o Vánocích, připravili
zábavnou soutěž Riskuj!, tentokrát s velikonoční
tématikou. Nejen že jsme si zasoutěžili, ale také
jsme se dozvěděli spoustu nových informací týkajících se Velikonoc (např. zvyky, jídla…) a to nejen
z České republiky.

Zdobili jsme vajíčka technikou ovazování bavlnkou a vlnou, vyráběli jsme z březových větviček
ptačí hnízda, do kterých jsme pak vložili malá
vajíčka, případně dekorativní ptáčky. Vytvářeli
jsme také kuřátka z vlny a jedna studentka nás
dokonce učila plést pomlázku z osmi vrbových
prutů. Vyrobené výtvory nám udělaly radost a
mohli jsme si je odnést domů, kde nám připomínali mile prožité odpoledne.

Foto: Já se hlásím

Foto: hra Riskuj
Druhá skupina klientů se přemístila do dílny,
kde jsme si z připraveného materiálu, který studentky přinesly, učili vyrábět různé dekorace na
nadcházející svátky.

Chci ocenit snahu studentů, se kterou se do
projektu zapojili, aby nám klientům VORu zpříjemnili předvelikonoční dobu. Podařilo se jim
vytvořit tvůrčí atmosféru a předvedli, že dnešní
mladí lidé dokážou být empatičtí a ochotní udělat
něco pro druhé.
Existuje přísloví: šedivá je teorie – zelený strom
života. Je vidět, že tito studenti své studium na
sociální škole nepojali jen jako teorii, ale uvedli
své poznatky a vědomosti spolu se svou odhodlaností a kreativitou skvěle do praxe. Děkujeme.
Hana Korbičková

Ročník XII, číslo 3
6. června 2012
Uvnitř tohoto vydání:
Jsme nebezpeční?

2

Poděkování za příběh
„Léčil jsem se ve Vietnamu

2

Stravou proti depresím

2

M2 Vítejte v pekle mé
vlastní duše

3

Z deníčku Ivy a Mirky

3

Historie Jihlavy

4

Jak pomoci duševní
rovnováze

4

Vaše tvorba

5

Pro svůj úsměv

6

„Nežrat a hýbat se“

6

Jarní výlet do Luk nad
Jihlavou

7

Vyhlášení letní soutěže

Foto: výroba pomlázky

Vážení a milí čtenáři, blíží se letní
období a s ním čas, kdy mnozí z vás vyrazí na výlety do přírody, navštíví nová místa
či dokonce země nebo stráví příjemnou
dovolenou na své chatě či chalupě. A
právě tato místa mohou přinést spoustu
zajímavých nebo úsměvných zážitků, na
které budete ještě dlouho vzpomínat.
Napadlo nás, že by vůbec nebylo
špatné podělit se o tyto zážitky s ostatními. Proto se naše redakce rozhodla

vyhlásit Soutěž o nejlepší prázdninový příběh.
Svoje příspěvky můžete posílat
do redakce časopisu v elektronické
podobě až do 15. září 2012.
2012 Zaslané
příspěvky budeme průběžně zveřejňovat v jednotlivých číslech až do
října 2012. Po té budou mít čtenáři
možnost hodnotit jejich úspěšnost. V
prosincovém čísle zveřejníme výsledky hodnocení čtenářů. Tři vítězné
příspěvky získají pěknou cenu.
Lenka Vaňhová

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
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Jsme nebezpeční?
Ondřej Souček je mladý muž, který již v době dospívání onemocněl vážnou duševní
chorobou zvanou Schizofrenie. Dobře si
uvědomuje, co tato nemoc obnáší a jaká
úskalí mu v životě přináší. Svoje pocity a
názory se rozhodl popsal v tomto článku.
Spousta lidí i v dnešní době si myslí,
že duševně nemocní lidé jsou nebezpeční.
Házejí nás do jednoho pytle a označují nás
jako „blázny“. Hledal jsem na internetu význam slova blázen a na stránkách Wikipedie jsem našel toto znění - člověk trpící šílenstvím (bláznovstvím, nepříčetností), tedy
takový, který se neřídí obecně akceptovanými sociálními normami kultury, která jej
obklopuje.
K nálepce, že jsme nebezpeční, hodně
napomáhají média. Již skoro rok sleduji
Krimi zprávy na televizi Prima a minimálně
jednou týdně se tam vyskytne zpráva, že
duševně nemocný páchal trestnou činnost,
převážně se dopustil nějakého násilí proti
druhým. Nelíbí se mi, že prezentují jeho
nemoc jako nebezpečnou. Sám trpím schizofrenií, tak se mě to nějakým způsobem
dotýká. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že
když nějakou takovou reportáž vysílá televize a moje partnerka jí vidí, tak dostane
strach. Ovšem podle studií páchají trestnou
činnost více osoby zdravé (ne duševně nemocní).

děkuji všem, kteří se v Jiném světě podělí o své příběhy. Těším se na ně.
Martina Přibylová

Stravou proti depresím
Existují potraviny, které mohou při pravidelném zařazování do jídelníčku pomoci
zlepšit náladu. Naopak strava skládající
se především z instantních výrobků, občerstvení typu fast food a rafinovaných
sacharidů (bílý cukr, bílé pečivo) může
ilustrační foto
přispět k rozvoji deprese, protože v organismu vznikne nedostatek minerálů,
Například mám zkušenost v zaměst- vitamínů a základních živin.
nání, že mě propustili, protože mám tuto
nemoc. Zdálo se mi to jako podraz, ale dnes Potraviny pomáhající při depresích:
se na to dívám s nadhledem. Můj psycholog Krocan, losos, mléčné výrobky - obsahují
mi radí, ať svoji nemoc moc neprezentuji. Ať aminokyselinu tryptofan, která zvyšuje v
raději říkám, že mám deprese než schizofre- mozku hladinu serotoniny, jenž pomáhá
nii, protože depresi společnost lépe chápe.
regulovat náladu.
Mám spoustu duševně nemocných kamarádů a občas mám pocit, že jsou normálnější Hojná konzumace ovoce a zeleniny je
než někteří „normální“ lidé. Tak snad se to zdrojem cenných vitamínů, minerálů a
někdy podaří překonat tyto bariéry lidské enzymů, jenž jsou podpůrným faktorem
nevědomosti. Já si jako nebezpečný nepřipa- léčby depresí.
dám, už dokážu se svojí nemocí lépe zachá- Celer a celerová šťáva je lékem na nejzet. I když je člověk duševně nemocný, tak se různější poruchy nervového systému,
musí brát v potaz i jaký je (jeho osobnost). včetně depresí
Tak nás prosím neházejte do jednoho pytle, Česnek má uklidňující účinky a dokáže
každý je z nás nějaká osobnost a má právo utišit duševní rozháranost..
na kvalitní život.
Celozrnné potraviny jsou zdrojem vitamíOndřej Souček
nů skupiny B, jenž jsou velmi důležité pro
správné fungování nervové soustavy a
Poděkování za příběh –
snižují stres..

Léčil jsem se ve Vietnamu

Obrázky koček ukazují průběh schizofrenie
V dnešní době je osvěty na téma duševní onemocnění více než kdysi. Bohužel i
rodinní příslušníci duševně nemocného a
osoby, kterých se to týká, se o tuto problematiku často málo zajímají. Je to složité,
ono porozumět nemocnému člověku je těžké. Takovými problémy prochází spousta
lidí, ať již jsou nemocní nebo jejich rodiny.
Duševně nemocný člověk musí brát léky a
naučit se s nemocí zacházet, to je základ.
Tato cesta je ovšem dlouhá a ne všem se
podaří.
V tomto článku chci zdůraznit, že ať
bude osvěta na toto téma jakákoliv, tak v
povědomí většiny zdravých lidí se mínění
nezmění. Je to dáno celkovým postojem
společnosti k této problematice, ale já už si
z toho dnes zase tolik nedělám.

.Díky našemu Jinému světu jsem měla možnost slyšet příběh o životní zkoušce, odvaze a
nezištné pomoci, který by mi jinak možná
zůstal utajen. Děkuji autorce Hance Korbičkové i Zdeňkovi, že se s námi o tuhle životní
zkušenost podělili. Myslím, že krom silného
příběhu, který nás povzbuzuje nevzdávat se, i
když věci vypadají beznadějně, má tohle vyprávění ještě jiný rozměr. Nabádá nás totiž
k úctě a toleranci k jiným kulturám.
Jak často slyšíme pohrdavé poznámky o
vietnamských obchodnících? Jak často se
naše moderní medicína považuje za nejvyspělejší na světě, jedinou správnou a vědecky podloženou. Jak silně jsme přesvědčeni,
že naše štěstí spočívá v tom mít to a ono?
Krásné bydlení, luxusní auto, značkové oblečení, společenskou prestiž. A potom slyšíme
od lidí, kteří měli to štěstí nahlédnout za hranice naší kultury, že viděli chudé lidi, kteří
vypadali kupodivu šťastně a spokojeně i bez
vymožeností naší doby. O tom, že na pohled
zanedbané nemocnice mohou poskytovat
uzdravení tam, kde to naši lékaři vzdali. Slyšíme o tom, že Vietnamci nejsou jen šmelináři,
kteří krátí náš stát na daních a prodávají
padělky. Ale jsou to také úspěšní podnikatelé, kteří jsou ochotni nezištně pomoci, že jsou
to pohostinní a pracovití lidé, od kterých se
máme, co učit.
Děkuji Zdeňkovi za tohle připomenutí a

Ořechy obsahují mastné kyseliny, které
jsou též nezbytné pro zdravé nervy..

Čaj z meduňky lékařské má uklidňující
účinek..
Med je díky bohatému obsahu minerálů,
enzymů, sacharidů a vitamínů skupiny B
pravým lékem pro nervy..
Pro činnost nervového systému jsou
důležité i minerály hořčík, vápník, železo
a zinek, které do organismu dostanete v
hojné míře, pokud budete jíst potraviny
jako pšeničné klíčky a otruby, mák, kakao, luštěniny, sušené pivovarské kvasnice, ořechy, semena, jáhly, sušené ovoce,
kroupy, celozrnná rýže, sýry, jogurt, sardinky v oleji, losos, zelenina, ovoce, melasa, ryby..
V případech, kdy deprese souvisí se sníženou funkcí štítné žlázy mohou být nápomocny potraviny s obsahem jódu kraby, krevety, plody moře, višně, třešně,
cibule, sůl obohacená jodem, mořské
řasy…
-int.-
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Martin Martínek

M2
Vítejte v pekle mé vlastní
duše
Dialektika noci aneb setkání s ránem

vošklivej Genzer.
Je tak velkej, že tě skrz něj občas ani není
vidět. Dement!
Tak pa, deníčku!
Mirka píše, že je třetí ve frontě na lístky.

Bomba nejbombovatější!!!
Asi se zblázním!!!
Iva
Martin Martínek

Martin Martínek
Když se můj stín
v tmě potká s tvým
Neodpovím
na to co vím
Z útržků chvil
jsem pochopil
že ten kdo byl
mnou prostoupil
Dlouho jsem spal
své duši lhal
Všechno to spal
a radši sbal
Byl to jen stín
počítal s tím
že dávno vím
Neodpovím

Z deníčku Ivy a Mirky

BÁSNĚ
Martin Martínek
Motto: „Je třeba více milovat život než jeho
smysl.“
F. M. Dostojevskij
Co je vlastně báseň?
Někdy nemám co dělat,
nespím a pak napíšu báseň.
Přečtu si ji po sobě
a řeknu si hezká,
ale buchty bys upekl lepší,
a to jsi chlap.
Pak si ji přečtu znovu,
chvilku neříkám nic,
zamyslím se, a pak si řeknu:
„Není špatná, ale Skácel nebo Seifert už to
napsali lépe.“
Potřetí si řeknu: „No, a co!“
Nejsi ani básník, ani kuchař,
ale proč bys zrovna ty nemohl psát básně, a
báseň je na světě.
Není ani od Skácela, ani od Seiferta, je ode
mě a mně se líbí.
Vlnka se houpá
Vlnka se v řece houpá
všude je klid jak v hrobě
A ve mně tiše stoupá
obrovská láska k Tobě
Není to žádná paní
není to žádný duch
Je to jen zvuk těch saní
na kterých jezdí Bůh

Milý deníčku!
Odpusť, že jsem tě tak dlouho zanedbávala,
prach na tobě neutírala a tebe neotvírala,
tolik se toho přihodilo, že bys mi to stejně
neuvěřil, natož abys mě nechal do tvých čistých bělostných listů, vše vepsat.

Jsem zamilovaná!!!
Včera večer, i když to normálně nedělám a
radši si čtu, jsem si zapla telku, a pak se to
stalo!

Ondra!!!
Je tak úžasný, milý, krásný!!!
Prostě plyšáček!
Jak jsem mohla být tak blbá, a místo Partičky,
kde je Ondra, ležet ve své postýlce s Annou
Kareninou!!! Navíc je to taková bichle. Tsss…!
Málem mi rozflákala brýle, když jsem ji odkládala na stoleček.
Ještě, že mi pisnula Mirka a já si tě pustila
Ondrášku.
Odteď má můj život smysl. Modlím se ať Mirka sežene ty lístky a já tě uvidím naživo. Škoda jen, že tam je s tebou ten tlustej a

A já Tě Bože prosím
nech mě žít jak chci já
Já se tím mrazem dusím
a chci z něj ven Já Já
Na nebi žhne tisíc Sluncí

Na nebi žhne tisíc Sluncí
Země polyká ten žár
Zlato váží trojskou unci
Vlajka stoupá na stožár
Cítím, vnímám, zaostřuji
Hlídám všechno podezřelé
Po řece jen vlnky plují
A já se mám téměř skvěle
Končí služba u vesla
Dneska už se nepřeváží
Paní Smrt to odnesla
Sama zlé i dobré váží

HÁDANKY
Ponožky
V šuplíku je 32 červených ponožek a
32 modrých ponožek. Levá a pravá
ponožka jsou k nerozeznání. Taháte po
tmě ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vyndat, aby jste měli jistotu, že až se
na ně podíváte, máte pár?
Topinky
Jedna topinka se smaží deset minut pět minut z každé strany. Na pánev se
vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak
dlouho nejrychleji osmažíte na jedné
pánvi tři topinky?
Nehoda
V autě jede otec a syn (pokrevní). A jak
to tak na silnicích chodí, najednou se
přihodí strašná nehoda. Oba dva jsou
vážně zraneni a sanitky je odvezou do
dvou různých nemocnic.
Syn je na operačním sále, přijde k němu chirurg a řekne: "Nemůžu ho operovat, je to můj (pokrevní) syn!"
Jak je to možné?
Řešení hádanek naleznete na straně 8

MOUDRA
Je-li společenský řád špatný, a ty jej
chceš napraviti, je zapotřebí, aby
všichni lidé se polepšili; a na to máš v
moci pouze jedinou věc: polepšiti se
sám.
Východní moudrost
Když mluvíš, slova tvá měla by býti
lepší než mlčení.
Arabské přísloví
Někteří chytají ryby, jiní jen kalí vodu.
Čínská moudrost
I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.
Moliére
Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi
těžko.
Franklin

VTIPY
Policajti dostanou nové vysílačky. Chodí po městě, když vtom ve vysílačce
zachrastí a ozve se hlas.Jeden policajt
se ptá druhého: "Co mám teď dělat?"Druhý mu radí: "Zmáčkni ten knoflík a řekni příjem."První policajt tedy
stiskne knoflík a řekne: "Osmnáct tisíc
hrubýho!"
Podnikatel pozve dámu do čínské restaurace, mrkne do jídelního lístku a světácky objedná :
"Prosil bych 2x Hue Hu Tong!"
Vrchní se omluvně ukloní."Promiňte, ale to je náš šéf."
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HISTORIE JIHLAVY
V. DÍL
Jihlavské kostely
Podle našich historiků je v Jihlavě na 213
chráněných objektů , z tohoto počtu je 70
mimořádného významu. Proto také byla
právem v roce 1982 vyhlášena Jihlava
městskou památkovou rezervací. Bohatá
historie obsahuje jen ta nejdůležitější data
a památná místa. V tomto směru poskytují
mnoho z historie jihlavské kostely. Celkem
je ve městě 7 kostelů , z toho jsou 3 základní a 4 ostatní.
ZÁKLADNÍ KOSTELY:
Minorický ( Nanebevzetí panny Marie )
sv. Jakuba
sv. Kříže ( bývalý dominikánský )
OSTATNÍ KOSTELY :
sv. Ignáce z Loyoly ( dříve jezuitský )
sv. Jana Křtitele - základ Jihlavy
sv. Ducha ( původně Nejsvětější Trojice )
sv. Pavla ( evangelický )

Nedílnou součástí kostela byl také MINORITSKÝ KLÁŠTER . Jeho vznik je doložen od roku
1257, který prošel mnoha stavebními úpravami. Dnešní tvar spadá do roku 17301736. Na východní straně kostela je krásný
gotický ústupkový portál . Od 13.do 16.století
byl kolem kostela hřbitov. Je zde také deska,
která nese znak minoritského řádu to jsou
dvě ZKŘÍŽENÉ PAŽE.
PAŽE
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
Kostel byl stavěn od roku 1250 a byl pak
vysvěcen v roce 1257. Farní správa sem byla
přenesena v roce 1261 a to od kostelíka sv.
Jana Křtitele. Kostel má trojlodní halu, 2 věže, 4 osmiboké sloupy
( pilíře) a ústupkový portál z roku 1380.

Jak pomoci duševní
rovnováze
Přečtěte si několik rad, jak podpořit svoji
psychiku.

O jihlavských kostelích podrobně :
MINORITSKÝ - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Je to nejstarší kamenná stavba středověkého města. Byla postavena v románskogotickém slohu. Nejstarší kamenná fáze se
datuje od roku 1250 a to obvodovou zdí a
klenbou chóru. Je to trojlodní bazilika
s příční lodí. Kolem roku 1380 byly přistavěny dvě kaple k západní lodi a postavena
8miboká věž se zvonicí. Na přelomu 15-16
století byl přestavován chór ( 1499- 1508).
Na počátku 18. století bylo přistaveno barokní uliční průčelí s předsíní . Oltář je vyjímečně směrovaný k jihu. Kostel má původní gotickou výmalbu, gotické plastiky
v kněžišti a nástěnné zobrazení přepadu
Jihlavy v roce 1402. Je to nejstarší obraz
města , který byl v 18. století barokně upraven. Jde o zobrazení skutečné události
přepadení Zikmundem Křižanovským
z Rokštejna . Gotiku kostela dokládají také
3 skvělé plastiky světic , které jsou dnes
umístěny na pravé straně kněžiště. Jsou
to : sv. Kateřina, sv. Barbora a sv. Markéta.
V kostele je několik dalších vzácných soch
a obrazů na všech oltářích. Vzácné jsou i
další sochy na průčelí kostela. Naposledy
byl kostel opravován a restaurován v roce
1933- 1935 a pak v roce 1971- 1972.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě

přistavěna v roce 1484 kaple sv. Barbory,
která byla později zničena. Kostel pro
nedostatek prostředků postupně chátral
a v roce 1781 byl již v havarijním stavu a
proto byl také odsvěcen. V roce 1784 byl
pak předán vojenským účelům. Kostel byl
znovu obnoven až v roce 1947-49 a to
pro potřeby čsl. církve husitské. Byl také
jen prostě znovu vybaven. Cenná je zde
zejména pískovcová Pieta, dílo sochaře J.
Štursy. S kostelem sv. Kříže jsou úzce
spojeny také dějiny přilehlého bývalého
kláštera dominikánů. V letech 1992-94
objekt přestavěn a to z části na hotel
Gustava Mahlera a část kláštera
s kostelem Povýšení sv. Kříže byla znovu
vysvěcena v roce 1995.
Martin Záškoda

Pravidelný pohyb
Pravidelný pohyb působí příznivě nejen na
naše fyzické zdraví, ale pomáhá udržovat
i duševní pohodu. Důležitá je pravidelnost, ideální je alespoň 30 minut přiměřeKostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě
né pohybové aktivity denně. Odměnou
V roce 1509 a 1513 byly přistavěny 2 kaple a Vám bude pozitivní prožitek a radost z
to sv. Rocha a sv. Šebestiána. V roce 1523
pohybu.
požár zničil obě věže a v roce 1545 byly pak
Spánek
postaveny věže nové, stejné výšky. Jižní věž
byla pak snížena v roce 1548 ( z důvodu
Dostatek kvalitního spánku pomáhá udrvelké váhy zvonu Zuzana ). Výška věží : 63 a
žovat vaši duševní pohodu. Naopak jeho
54 metrů. Na věž vede 174 schodů. V roce
nedostatek ji může narušit. Dopřejte si
1702 byla přistavena barokní kaple PANNY
dostatek spánku, aby Vaše tělo i mysl
MARIE BOLESTNÉ.
BOLESTNÉ Hlavní barokizace kostela měly čas zregenerovat a nabrat nové síly.
byla prováděna v letech 1771 - 1784.
Neodsouvejte problémy
Z uvedených údajů je zřejmé, že kostel od
svého vzniku byl několikrát přestavován
v různém stavebním slohu. Na hlavním oltáři
je obraz Stětí sv.Jakuba, je z roku 1763 a je
vysoký 7,5 metrů. Varhany pocházejí z roku
1740 od dačického varhanáře Pantočka.
Vnitřní výmalba je z roku 1898-1906. Kostel
má 8 bočních oltářů, kolem kostela je asi 15
náhrobních kamenů ze zrušeného hřbitova
( 1789). Severní věž kostela sloužila jako věž
strážná a hlásná. Poslední věžník, který zde
bydlel až do roku 1924 se jmenoval Josef
Lang.
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE ( Dominikánský )
Výstavba kostela spadá do 2. poloviny
13.století a stavba započala roku 1247 a
kostel byl vysvěcen roku 1261. Byl to klášterní kostel, postavený podle vzoru francouzské
gotiky. Chrám sestává z halového síňového
trojlodí a dlouhého kněžiště. Mezilodí má 4
nosné pilíře. Cenný je také pěkný ústupkový
vchodový gotický portál. Kostel byl několikrát
přestavován, vždy po požárech ( 1353,
1525). Přestavba v roce 1380 byla již provedena v renesančním duch a bylo provedeno
krásné křížové žebrové zaklenutí, což je architektonický unikát. Na severní straně byla

Neodsouvejte řešení palčivých problémů.
Vyřešte je, jak nejlépe umíte, ale vyřešte
je. Uleví se Vám.
Meditace
Meditace se nejčastěji používá k uvolnění
a zvládnutí stresu. Meditace skutečně
pomáhá uklidňovat mysl a navrací emoční
rovnováhu. Dokonce se jí dá využít také k
léčení a dokáže pomoci i při řešení nejrůznějších problémů. Meditace vás dokáže
zavést do vyšších stavů vědomí a klidu.

Pokračování na straně 7
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VAŠE TVORBA
Léto
Hana Korbičková

Opadavá růže
Kateřina Tesařová

Léto budiž pochváleno!
(Na chodníku leží lejno!?)
„Pejskaři, hej, na moment?
Odkliďte ten exkrement!“
Léto budiž pochváleno!
Rozprostřelo svoje věno
z kvítí, listů, sluníčka,
obloha je plničká

Lehla jsem si do trávy,
mravenci to dobře ví,
zalezli mi za tričko,
poštípali maličko.
Kecám! Jsou to bestie!
Pořádali orgie!
Kyselinou mravenčí
stále na mě útočí.
Ze siesty prostě sešlo,
v trávě dále ležet nešlo.
Zítra začnu jinak, lépe,
na dnešek se více neptej.
Jaro a šeříky
Libuše Královská

Růže jež opadá,
vždy se dává celá,
pokorně mře.
Po plátcích růže
lhostejně se kráčí,
což dobře víš.
Jsou prostou ozdobou,
jež nedá žádnou práci,
to chápu již.

Ráno
Hana Korbičková
Když se z rána probudím
a z postele vyskočím,
na nový den se usměju
a v chladné vodě umyju.
Stop!
To byla jen představa,
tohle se mi nestává,
když se hrabu z postele,
nevypadám vesele.
Je to fuška, to vám říkám
a tak ještě podotýkám,
že bych radši ještě spala,
jako když jsem byla malá.

Jaro je krásné roční období,
co může, to květy ozdobí.
Miluji tu vůni šeříků,
co dětství mi připomíná,
tak něžnou vůní voněla celá zahrada.
Jaro je krásné roční období,
co může, to úsměvy rozzáří.
Mám ráda tvůj úsměv milý a upřímný, když
se ti dívám do očí, mé srdce zahoří.
Jaro je krásné roční období,
co může, to slunkem se třpytí
a lásku v lidech probudí,
vždyť svět se pořád točí.
Jaro je krásné roční období,
vždyť to každý ví.

Naděje velká pro nás tu je a žije,
že také spolu s Kristem budeme navěky
žít,
jestliže jsme s ním umřeli budeme s ním
žít
ano právě tu spásná naděje bije.
Umřít sobě,umřít světu a také umřít hříchu,
odhodit to co nás svazuje hlavně však
pýchu,
svobodni žít s Ježíšem a pro Ježíše
nyní má duše mlč a chovej se tiše.

Tedy znova:

záře, modra, beránků.
Já říkám: jeminánku,
to jsem se zas rozněžnila,
divný úvod opravila.

Naděje
Petr Šmída

By zrůžovělo moje líčko,
udělám si kakaíčko,
k zakousnutí cokoli,
dcerám sváči do školy.
Kocour taky hlady mňouká,
granule do sebe souká,
pak zaškrábe na lednici,
nepohrd by jitrnicí.
Zkrátka začal nový den,
za chvíli vyrazím ven.
Už jsem skoro probuzená,
od cigaret prouzená.
(To bych napsala, kdybych byla kuřák,
ale to prosím nejsem.)
Takže:
Už jsem skoro probuzená,
Statečná a čilá žena.

Umřít s Ježíšem a mít věčný domov u
Něj,
tak se má duše pokorně skloň a chovej,
nežít sobě,ale pro Něj a pro druhé lidi
neboj nic neztratíš,ale získáš,Ježíš to
vidí.
Naději velkou máme na život věčný s
Ježíšem,
tak vyjdi má duše ze sebe a do boje se
dej,
daruj se svým bratřím a sestrám,úplně
všem
a následuj Ježíše životem,k tomu spěj.
Umřít s Ježíšem to také znamená jít cestou kříže,
nestrachovat se,nebát a brát na sebe
obtíže,
cesta strmá a úzká vede k vítěznému cíli
s nadějí tou,abychom spolu s Ním navždy
byli.
Smrt čeká a není to konečné slovo víš
byla Ježíšovou smrtí poražena i pro nás
s nadějí doufat,že až dokončíme tento
běh života
přijme nás k sobě sám milosrdný Ježíš.

POZVÁNKA
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Pro svůj úsměv
Zdravotně postižení lidé mají v mnoha oblastech život těžší než lidé zdraví. Často se však
stává, že co bylo handicapovaným lidem
ubráno na zdraví, bylo jim někdy přidáno na
kreativitě, ať už v oblasti výtvarné, literární
nebo rukodělné. Někdy svůj talent mohou
objevit v rozličných kursech.
V Jihlavě existuje Kreativní centrum Pro
svůj úsměv, které pořádá kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou (tužkou nebo pastelem), pletení z Pedigu, vyrábění z Fima,
korálkování, výrobu svíček nebo malování na
trička. Zaujal mě kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou (tužka). Napadlo mě, že by
nebylo špatné o těchto aktivitách informovat
na našich webových stránkách, protože tyto
kurzy by mohly obohatit život handicapovaných lidí. Lektorky kurzu slečna Ivana Hanzalová a paní Zuzana Mátlová můj nápad přijaly
a dokonce mi umožnili, abych si i já „účinky“
kurzu vyzkoušela na vlastní kůži. Ještě dříve
než jsem je oslovila s mým nápadem, zaplatila jsem tuto aktivitu svým dvěma dcerám. Tak
jsem se spolu s nimi zařadila mezi ostatní
účastnice kurzu (jejichž věkový rozsah byl 9 –
60 let) a začaly jsme pronikat do tajů kresby
tužkou.
Přišlo nás dvanáct žen, (ale někdy se
přihlásí i muži). Lektorky si nás rozdělily do
dvou skupin po šesti. „Prvním Vaším úkolem
bude během několika minut nakreslit portrét
podle černobílé fotografie tak, jak to umíte,“
zadaly nám práci. Když jsme ji dokončily,
trochu jsme se za své nepříliš zdařilé výtvory
styděly a byly jsme zvědavé, jak naše díla
budou vypadat po absolvování dvoudenního
kurzu. Možná některé z nás příliš nevěřily, že
by se naše kresby dokázaly o tolik zlepšit.
Pak následoval trénink. Lektorky nás
vybídly: „Kreslete nyní současně levou i pravou rukou. Kreslete různé tvary a obrázky,
abyste vyladily pravou a levou mozkovou hemisféru.“ Slečna Hanzalová nám pak také
předvedla jednoduché zajímavé fyzické i dechové cvičení, která byla opět zaměřena na
harmonizaci obou hemisfér. Zkoušely jsme se
také zaměřovat na detaily a odhad vzdáleností postupným rozkreslováním obrázku. Při
výuce vládla uvolněná atmosféra, umocněná i
občerstvením a dobrou kávou o přestávce.

Po ní jsme už dostaly složitější úkol, nakreslit portrét z profilu. Seznámily jsme se
s technikou kreslení tužkou pomocí bodů a
stínování. Poznaly jsme, že v jedné obyčejné
tužce se skrývá spousta odstínů šedé, které
můžeme pro portrétování využít. Veškeré
pomůcky, které jsme potřebovaly, jsme dostaly a nejednalo se jen o tužky a papíry, ale
i o další jednoduché „pomocníky“. Pustily
jsme se odhodlaně do práce. „Tohle nikdy
nenakreslím,“ ozývalo se chvílemi. Přesto
bylo vidět, jak se zlepšujeme.

pobírající invalidní důchod poměrně drahé, jsou lektorky ochotné vyjít těmto
lidem vstříc a poskytnout jim výrazné
slevy, eventuelně umožnit absolvovat
tento kurz zdarma. Stejně jako když I.
Hanzalová darovala dva dárkové poukazy cca pro 40 dětí/lidí z dětských domovů. Tyto poukazy zaslala do Českého
rozhlasu při příležitosti akce Daruj hračku.
Hana Korbičková

„Nežrat“ a hýbat se?

Když jsme s kamarádkami zjistily, že
množství našich tukových zásob na našich postavách se nám nějak přestalo
líbit, rozhodly jsme se přihlásit do Programu dobrého zdraví, abychom trochu
zhubly. Tam nám jistě poradí, jak si upravit jídelníček a pohybové aktivity, aby se
snížila naše hmotnost a zvýšilo naše
sebevědomí. Bylo nám jasné, že nám
pravděpodobně skončí naše kavárenské
Společné foto dýchánky nad vídeňskou a alžírskou
kávou, že odložíme čokoládky a sušenky,
To nejlepší nás ale čekalo druhý den.
místo slazených minerálek budeme pít
Během něhož jsme měly zvládnout portrét
čistou vodu „kohoutkovici“ atd.
podle černobílé fotografie velikosti A4, kterou jsme si donesly z domu nebo jsme si ji
mohly vybrat z nabídnutých fotografií herců a
zpěváků. Soustředily jsme se na velice detailní práci, ve které bylo potřeba hodně
trpělivosti. „Nespěchejte, klidně jedno oko
malujte i hodinu,“ vybízela nás p. Mátlová.
Lektorky nás informovaly o způsobu a postupu kreslení, během něhož nám průběžně
poskytovaly cenné rady a připomínky. Celou
dobu nás podporovaly v našem úsilí nakreslit co nejvěrnější portrét. Rády jsme se také
procházely mezi stolky, abychom se podívaly
Tak takhle NE
na výtvory svých kolegyň. Byly jsme navzájem překvapené, jak jsme se od předešlého Petr Novotný říká, že jediný způsob, jak
dne zlepšily. První obrázky byly hotové zhruzhubnout je nežrat a hýbat se. Ale to není
ba po 4,5 hodinách. Někdo maloval i 6 hopravda, hýbat se - to ano, ale jíst se mudin. Na závěr si lektorky naše výtvory vyfotily sí a to pravidelně, aby tělo nemělo potřea na řadu přišla i společná fotografie. Musím bu si ukládat zásoby na horší časy. Seříct, že jsme všechny měly upřímnou radost
stavili jsme si potravinovou pyramidu,
z toho, co jsme se naučily. Kdo z nás na
abychom viděli, že místo párku v rohlíku
začátku nevěřil, že to zvládne, mohl si připo- si máme dát mrkev, místo smažených
menout doušku tohoto kurzu: „Kreslení pohranolků pórek a místo buchty celozrnné
dobně jako psaní je dovednost, které je mož- pečivo. A na alkohol a slazené limonády,
no se naučit.“ Někomu se obrázek povedl
že si máme nechat zajít chuť úplně. Taklépe, někomu trochu méně, ale u všech byl
že na základně pyramidy mají být zdravé
vidět velký pokrok.
potraviny, těch má být nejvíc a sladkosti
Zkrátka prožily jsme dva krásné tvůrčí
a jiné jídelní neřesti jsou na vrcholu a
dny, kdy jsme vytvořily něco, na co bychom
těch máme zkonzumovat nejméně. Když
si dříve netroufly ani pomyslet. A dílo se pojsem si poctivě psala, co každý den sním,
dařilo. Všechny jsme se těšily, až hotové
zjistila jsem, že mi nevychází pyramida
portréty ukážeme svým blízkým doma. Těšily ale trychtýř, tzn. zeleniny, že sním nejméjsme se, jak je ohromíme. A věřím, že to tak i ně a nejvíc sladkostí. A to se musí změdopadlo. Během tvůrčího procesu jsme nenit! Zarputile jsem přeorganizovala svůj
myslely na to, jestli zítra musíme do práce,
stravovací systém a přes den pila vodu
jestli nás doma čeká špinavé nádobí, jestli
jako divá. Ale co s těmi sladkostmi? Vzase děti už naučily vše potřebné do školy. Byly la jsem si třeba jen tři kostičky čokolády.
jsme jen my a naše tvořivost.
Kreativní centrum Pro svůj úsměv, pořáPři kreslení
dá své kurzy v Ateliéru Barvínek v Jihlavě.
Pokračování na straně 7
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Nežrat a hýbat se?
Jen mi ale řekněte, co s tím zbytkem, když
manžel i děti přijdou domů až odpoledne?
Někdy jsem to vydržela, ale jindy… Popadla jsem zbytek čokolády a rychle ho
snědla v domnění, že když to provedu
rychle, tělo to nepostřehne a kila nepřibudou.
Taky jsme se v kurzu trochu zorientovali v joulech. Ale víte, jak je hrozné vědět,
že sklenka džusu jich má tolik, že k ní na
svačinu už nic jiného nesmíte sníst? Dietní
sestře se také občas protočily panenky,
když se zeptala našeho kolegy, co měl
k večeři a on řekl: „Lovecký salám.“ „A
kolik plátků nebo gramů?“ „Půl štangle.“ A
co jste udělal s tou druhou půlkou?“ „Tu
jsem snědl za hodinu,“ přiznal se bez
uzardění. Faktem je, že tento muž kurz
předčasně z vlastní vůle ukončil.
Já jsem se mezitím přihlásila ještě do
kurzu redakčního psaní. Byl dost náročný,
takže jsem správný jídelníček úplně nedodržovala. Místo svých obvyklých dvou
knedlíků jsem spořádala čtyři. To abych
měla sílu na všechny úkoly, které jsme
tam dostávali. Třeba tu navíc přijatou
energii mozek spálí, utěšovala jsem se.
Nespálil. Přibrala jsem kilo. Ale to nevadí.
Hlavně, že jsem to tam všechno zvládla.
Však já se s tím poperu.
Každý týden jsme v Programu dobrého zdraví podstupovali vážení. Při něm
jsme si pro jistotu sundávali hodinky, vytahovali pásky z kalhot, vyndávali mobily
z kapes, jen abychom byli co nejlehčí. Taky
jsme si všichni jeden po druhém odskočili
na WC. To víte, každý dekagram se počítá.
Na sezení jsme probírali naše chutě, stravovací hříchy, naše úspěchy i neúspěchy.
„Tak, Radko, jak jste se stravovala například minulou středu. Přečtěte nám svůj
jídelníček,“ vyzvala kamarádku dietní sestra. „K snídani celozrnné pečivo s Ramou a
medem, Granko s mlékem. Svačina: banán, voda. Oběd: brokolicová polévka,
dušená makrela, brambory, na pití zelený
čaj neslazený. Svačina: zeleninový salát a
přírodní minerálka. Večeře - bílý jogurt,
kousek Eidamu, voda,“ přečetla Radka
svůj vzorný jídelníček. „No výborně,“ jásala
zdravotnice. „To nemá chybu!“ Jenže Radka se znovu přihlásila o slovo: „Jenže pak
to přišlo. Měla jsem hroznou chuť na něco
sladkého. Tak jsem si dala dva krajíčky
dortu. Za hodinu housku s anglickou slaninou a nakonec jsem snědla oříškovou
čokoládu,“ přiznala se zkroušeně. Dietní
sestra zalapala po dechu. Chvíli bylo ticho.
„No tak to se musíme znovu podívat na
ten váš jídelníček, kde se stala chyba, že
to takhle dopadlo,“ přejela si dlaní po čele.
„A co pohyb?“ zeptala se ještě Radky.
„Byla jsem na rotopedu. Ale po deseti minutách jsem byla skoro mrtvá.“ „Tak
aspoň choďte, prosím vás, choďte,“ snažila se sestřička vnuknout kamarádce nápad na nějaký pohyb.

Předposlední hodinu jsme měli věnovat
pohybu. Dietní sestra mě vyzvala, jestli bych
je nezasvětila do základů jógy. Žádný
problém. Začala jsem přednáškou o tom, jak
jógu správně cvičit, jak při ásanách dýchat a
nakonec došlo i na jednotlivé cviky a sestavy.
Když jsem učila naši lektorku Pozdrav slunci,
dodatečně mi pak sdělila, že se pak nemohla
tři dny hnout. Holt asi cvičila špatně.

Duševní odpočinek
Vypněte a zajistěte si čas pouze pro sebe.
Váš mozek potřebuje odpočívat a pravidelně vypnout. Snažte se předejít vyhoření a
neupracujte se.
Vize a pozitivní myšlení
Když před Vámi stojí nelehký úkol nebo
dlouho trvající problém, nepropadejte panice a úzkosti. Snažte se co nejživěji představit řešení a ideální stav, jak má věc
dopadnout. Sněte a vizualizujte si v hlavě
budoucí dobrý konec. Dodá Vám to sílu,
naději a vnitřní přesvědčení, že věci půjdou správným směrem.
-int.-

JARNÍ VÝLET DO LUK NAD
JIHLAVOU
Tak takhle ANO
Přišel závěrečný den kurzu. Všichni jsme
se zvážili a propočítali BMI. Srovnávali jsme
naše předsevzetí ze začátku kurzu a výsledek
našeho snažení. Někdo po třech měsících
drilu shodil jedno kilo, někdo i osm. Já jsem
o pět kilo lehčí, takže - hurá! Hlavně, že už to
máme za sebou. Vlastně ne. Takhle bychom
vše měli dodržovat pořád. Každopádně to teď
půjdeme pořádně oslavit do naší oblíbené
kavárny. Anebo ne?
Hana Korbičková

Jak pomoci duševní
rovnováze

Jóga nebo relaxační cvičení
Relaxační, často především dechová cvičení
uvolňují organismus a napětí v něm. Působí
proto blahodárně na duševní pohodu a rovnováhu.
Zvýšení odolnosti proti stresu
Každý den jsme vystaveni nutnosti řešit
spoustu problémů a je na nás vyvíjen tlak.
Stres v přiměřené míře nás stimuluje k lepším výkonům. Dlouhotrvající stres v nás však
vyvolává nepříjemné pocity a působí negativně na naše duševní i fyzické zdraví, v krajním
případě může způsobit i deprese. Snažte se
stresem bojovat, netrapte se věcmi, které
ještě nenastaly (většina nikdy nenastane a
většinou nás stresují pouze naše obavy a tlak
na nás samé). Snažte se udržet pozitivní mysl
a radujte se z úspěchů.

Byl krásný všední den 23. květen, kdy
naše Občanské sdružení VOR uskutečnilo
výlet do nedalekého malebného městečka, ( Městys) Luka nad Jihlavou.
Naši vedoucí dopředu zajistili jistě
krásné počasí, jelikož nebe bylo bez mráčků a sluníčko nás pěkně hřálo do zad. V
9,00 hod. jsme měli všichni účastníci sraz
na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě a v
9,30 hod.nám odjížděl osobní vlak směr
Brno.
Všichni jsme se sešli,kromě jednoho
člena. Chvíli jsme na něj čekali, ale nakonec jsme odjeli bez něj. V Lukách stal na
peróně průvodčí a divil se, co to do Luk
přijelo za delegaci. My jsme vtipně odpověděli, že jsme pozváni k paní hraběnce na
zámek (samozřejmě že to nebyla pravda).

Kvalitní strava
Ve výživě je nutné dbát na kvalitu stravy, tak
aby tělu byly dodávány všechny potřebné
živiny. Nadváha působí na lidskou psychiku
negativně, proto je proto vhodná pravidelná a
střídmá strava.

Na nádraží v Lukách obdivujeme kočičku
Z nádraží jsme se vydali podél řeky cestičkou směrem k městečku. Nad námi bylo
pořád blankytně modré nebe bez mráčků
a tmavé brýle byly vhodné.
Pokračování na straně 8
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JINÝ SVĚT
CDS VOR JIHLAVA VÁS ZVE
NA
ZAHRADNÍ PÁRTY,
která se koná

Jarní výlet do Luk nad Jihlavou
Na obzoru od nádraží se před námi odkrývala dominanta Luk a to kostel sv. Bartoloměje, který má na věži několik vzácných zvonů,
jež jsou plně funkční a stále se používají. Od
toho se zde každoročně koncem léta pořádá
tzv. Bartolomějská pouť a pečou se tzv. Pajerské ( Německé) koláče s tvarohem a perníkem
a polité máslem. Pomalou chůzí jsme došli až
na městečko, zahlédli jsme zdravotní středisko, ( já jsem pronesl žertovnou větu kdyby bylo
někomu z nás špatně tak aby jste věděli kam
máte jít!). Pomaličku jsme se blížili k místnímu
muzeu.

Jaké to bylo pro všechny velké překvapení,
když na lavičce u muzea seděl náš zpočátku
zbytečně očekávaný klient. Do Luk se rozhodl
vypravit sám po svých z místa svého nedalekého bydliště. V muzeu už na nás čekala naše
průvodkyně, která nás provedla interiérem
muzea a ukázala nám řadu zajímavých exponátů (vláčky,fotografie, tzv. Křížovou cestu,
kterou zapůjčil můj děda a pochází z 1. světové války a to z PIAVY, keramiku, zaujali nás
těžké velké galoše, uniformy, hudební nástroje, knihy a kroje...)
Poté co jsme si prošli celou expozici muzea, zapsali jsme se do návštěvní knihy, přispěli drobnou korunkou na údržbu muzea a
rozloučili se z naší průvodkyní.

dne 21.června 2012
od 15,00 hod. do 18,00 hod.

na zahradě Voru a
v prostorách CDS
Hned po muzeu jsme nakoukli do
místního kostela a obdivovali jeho výzdobu. Poté byl malý odpočinek při točené
zmrzlině, která přišla všem účastníkům
vhod. Když se nachýlil čas oběda tak
jsme se vydali do místní vyhlášené restaurace KOLNIČKA. Usedli jsme pod
obrovské deštníky, které nás chránily
před žárem sluníčka a poručili si chlazené
osvěžující nápoje. K tomu jsme si samozřejmě objednali i polední menu (někdo s
polévkou jiní bez polévky).
Poté co jsme nakrmili hladová bříška
a odpočinuli si, šlo se na vlakové nádraží
a jelo se domů. Bohužel bez mé osůbky
Já jsem zůstal a užíval si naší chaloupky.
A tak jsme ve zdraví a plní zážitků dorazili
domů a zvolali jsme SLÁVA VLASTI VÝLETU NEZMOKLI JSME UŽ JSME TU!!!!!!!
Sám to hodnotím jako velmi zdařilý jarní
výlet do malého městečka na Vysočině.
Martin Záškoda

Lenka Vaňhová, DiS.
O. s. VOR JIHLAVA
Komenského 36a
586 01 Jihlava
Tel.: 567 215 011
email: l.vanhova@os-vor.cz

S sebou:
▪ malé pohoštění na rautový stůl
▪ je možné vzít i své blízké
Doporučené doplňky – ženy klobouk,
muži kytka v klopě.
* bude připravena speciální nabídka
kavárny *

Řešení hádanek
Ponožky
Tři. Alespoň dvě ponožky mají stejnou
barvu.
Topinky
Za 15 minut. Po pěti minutách jednu topinku sundáte a druhou otočíte. Po deseti
minutách je jedna hotová a dvě je třeba
osmažit ještě z jedné strany.
Nehoda
Chirurg je žena, synova matka.

KONTAKTY
Redaktorka časopisu:

* při příležitosti letního slunovratu
*
Program :
→ volná zábava
→ vystoupení pěveckého „kroužku“
→ vystoupení lektorky břišních tanců
Táni s mini tanečnicemi
→ k tanci a poslechu bude hrát hudební těleso (dvojice) Fantazie

ZAMĚSTNANCI VORU
Ing. Eva Kantorová
vedoucí CDS VOR

567 213 700

e.jarosova@os-vor.cz

Mgr. Martina Přibylová
odborná vedoucí sociálních
služeb

567210 861

m.pribylova@os-vor.cz

Vladimíra Chovancová, DiS.
vedoucí služby sociální rehabilitace

567 213 896

v.chovancova@os-vor.cz

Renata Nápravníková
vedoucí kreativní dílny

567 215 011

r.napravnikova@os-vor.cz

Lenka Vaňhová, DiS.
vedoucí služby chráněné
bydlení

567 215 011

l.vanhova@os-vor.cz

Jiří Prášek, DiS.
vedoucí sociálně terapeutické dílny

567 210 594

j.prasek@os-vor.cz

Mgr. Martin Šťastný
klinický psycholog

567 213 288

m.stastny@os-vor.cz

