
 

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

 

Jak se naučit všímat si nápovědí 
Možná mi to nebudete věřit, ale opravdu se nám dennodenně dostává tak 
zvaných životních nápovědí. Když se naučíme tato znamení rozpoznávat a když 
budeme důvěřovat vlastní intuici, záhy pochopíme, že vyšší síly nás vždycky 
podporují a pomáhají nám. 

Bohužel však jsme většinou natolik ponořeni do svých problémů, starostí a 
neklidu, že si nevšímáme ani očividných životních nápovědí. Jsou přitom všude. 
Jen si pomyslete: odpověď na tu nejdůležitější otázku můžete dostat kdykoli 
během dne, za jakýchkoli okolností! Jak k tomu dochází? Pojďme se společně 
podívat, jaké bývají životní nápovědi a jak se je naučit poznávat. 

1. Vizuální1. Vizuální1. Vizuální1. Vizuální    
Jakákoli nápověď, kterou můžeme spatřit. Nemůžete se například rozhodnout, 
zda přijmout nabídku na nové zaměstnání, náhodně otevřete časopis a oči vám 
padnou na větu: „Udělej to, nebudeš litovat!“ To je znamení. Totéž si můžete 
přečíst nejenom v časopise, ale i na bilboardu, v knížce, na internetu nebo 
reklamním letáku, jaké se rozdávají po ulicích. Nesmíte cíleně číst všechno, co 
vám přijde pod ruku a hledat nápověď. Musí to být nečekané, nepředvídatelné, 
náhodné. 

K vizuálním nápovědím patří také obrazy nabízené přírodou. Může to být oblak 
ve tvaru odpovědi, lístek na stromě, květ, cokoli. Když se v mém životě objevil 
muž, který se později stal mým manželem, ustavičně jsem narážela na srdíčka. 
Oblaka měla srdčitý tvar, trhliny v asfaltu rovněž a bůhví co ještě. Tehdy jsem se 
opravdu zamyslela a říkala si, že to nemůže být náhoda. Nebyla. 

Abychom se naučili takové životní nápovědi vidět, musíme se naučit je číst. 
Musíme se vědomě oprostit od všeho shonu a spěchu a naučit se být „tady a 
teď“. Teprve tehdy porozumíme, co nám napovídá náš strážný anděl. 

2. Akustické2. Akustické2. Akustické2. Akustické    
Nápovědi, které můžeme slyšet. Je jedno kde a od koho: z obrazovky televize, 
sotva jste ji pustili, od náhodných kolemjdoucích, jejichž věty vám donesl vítr, z 
rádia, z písní, které v něm hrají… Hlavní je nejen prostě poslouchat, ale uslyšet. 

3. Intuitivní3. Intuitivní3. Intuitivní3. Intuitivní    
Když se vám prostě „něco zdá“. Není jasné proč, nejde to nijak vysvětlit. Prostě 
se vám něco zdá a dost. Tento hlas intuice je třeba rozhodně poslechnout! 
Existuje názor, že intuicí Bůh promlouvá k člověku a je v tom kus pravdy. Je třeba 
jen důvěřovat vyšším silám, poslouchat svoje city a ne logiku. 

4. Obrazné4. Obrazné4. Obrazné4. Obrazné    
Tyto životní nápovědi k nám přicházejí ve snu a rozhodně je nesmíme ignorovat. 
Sny, které se jasně a ostře vtisknou do paměti, vyvolávají emoce a silně na nás 
zapůsobí, to jsou znamení shůry. Bývají dokonce i věštecké sny, zdávají se však 
pouze vysoce duchovně rozvinutým lidem. 
 
Pokračování na straně č. 7 
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7 DIVŮ SVĚTA7 DIVŮ SVĚTA7 DIVŮ SVĚTA7 DIVŮ SVĚTA    

3. 3. 3. 3. Artemidin chrám vArtemidin chrám vArtemidin chrám vArtemidin chrám v    Efesu“Efesu“Efesu“Efesu“    

Iónové založili město Efes kolem roku 1000 př. n. l. 
Narodil se zde Homér - první epický básník. Efes byl 
významných obchodním přístavem a střediskem kultu 
bohyně Artemis. Artemis, řecká bohyně lovu, byla 
nemanželskou dcerou Dia a bohyně Létó. Právě Artemis 
kolem roku 800 př. n. l. zbudovali chrám. Chrám byl 
postaven v Iónském slohu. Půdorys chrámu měl rozměry 
115x55 metrů, byl lemován po obou stranách dvouřadým 
sloupovím. Uvnitř chrámu byl ukrytý svatyně, v které stála 
socha bohyně, ozdobená drahokamy vzácnými kovy. 
Chrám podpíralo celkem 125 sloupů 18 metrů vysokých. 
V chrámu bylo spousta uměleckých děl, na kterých se 
podíleli nejlepší sochaři té doby. O soše samotné bohyně 
není bohužel jediná dochovaná zmínka. V roce 356 př. n. 
l. byl chrám zničen úmyslně založeným požárem. Chrám 
byl zrekonstruován za 20 let, na rekonstrukci se podílel i 
Alexandr Veliký. Chrám byl znovu zničen roku 262 n. l. 
Góty. Efésané jej prý ještě obnovili, ale ve 4. století se 
stalo oficiálním náboženstvím římské říše křesťanství a 
chrám ztratil svou náboženskou funkci. Do dnešních dnů 
se dochovaly jen fragmentární zbytky. 

 

4. „Feidiův Zeus v Olympii“ 

Na rozdíl od ostatních divů světa je tento výtvorem 
jediného člověka. Toto dílo je považováno za 
naprostý vrchol lidské schopnosti tvarovat kámen 
a kov. Socha Dia stála v Diově chrámu uprostřed 
Olympie. Samotný chrám byl navrhnut architektem 
Libonem a byl asi opravdu velkolepý. Chrám byl 
dokončen kolem poloviny 5 stol. př. n. l. Samotná 
socha se nezachovala, ale stopy chrámu jsou v 
Olympijských ruinách patrné dodnes. Autorem 
sochy je slavný řecký sochař Feidás. Sochu Dia 
dokončil v roce 443 př. n. l. Div světa - socha boha 
Dia v Olympii byla neuvěřitelně velká. Samotný 
podstavec měl výšku jeden metr a šířku šest a půl 
metrů. Trůn dosahoval asi deseti metrů. Samotná 
socha Dia měřila 12,5 metrů. Když Zeus na trůně 
seděl, budil dojem, že kdyby vstal, tak musí 
nadzvednout střechu chrámu. Socha byla zdobena 

slonovinou, vlasy a šaty měl ze zlata. Trůn byl zdoben zlatem, ebenem, slonovinou a drahokamy. Jádro 
sochy bylo dřevěné, ale to zůstalo návštěvníkům utajeno v lesku krásy sochy. Zeus držel v levé ruce 
vladařské žezlo, v pravé ruce měl sochu bohy Niké. Ve vlasech měl umístěn věnec olympijského vítěze. 
Podle historických pramenů byla socha Dia odvezená do paláce v Konstantinopoli, zde byla roku 462 n. l. 
zničena požárem. 

Informace pro vás na internetu vyhledala Jarmila Denemarková.Jarmila Denemarková.Jarmila Denemarková.Jarmila Denemarková.  
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Můj pohled na některé aktivity VORuMůj pohled na některé aktivity VORuMůj pohled na některé aktivity VORuMůj pohled na některé aktivity VORu    
Autor: Pepa Benda 

   
V tomto i mých budoucích článcích chci popsat 
svůj pohled na některé aktivity VORu. Váš pohled 
může být úplně jiný, ale o tom to je. Co člověk to 
pochopitelně jiný názor. Nebude se jednat pouze 
o kladné názory. Občas budou i moje názory 
záporné, skutečně tak, jak je cítím.  
  V psychiatrické nemocnici probíhal Týden 
duševního zdraví, který byl v pátek ukončen ve 
VORu Dnem otevřených dveří. Tento den byl 
koncipován v námořnickém stylu. Náš pěvecký 
spolek vystupoval 2x a bylo nejen co poslouchat, 
ale také se na co dívat. První vystoupení začalo 
písní Ivana Mládka „JEZ“ na jejímž začátku jsem 
jako Benda „zadák“ nasedl do plechových necek. 
Při nasedání jsem nejprve zakopl a následně 
žuchl do necek. S plovacím kolem na krku a 
velkou vařečkou použitou k pádlování jsem se jen 
taktak udržel. Nebylo to plánované, ale k písni se 
to hodilo. Ve druhé části pěveckého vystoupení 
jsme spolu s Lenkou V. vyjeli na papírových 
koních zapůjčených ze Zookoutku psychiatrické 
nemocnice. I toto vyvolalo značný ohlas a 
pobavilo klienty. A na závěr celého dne se bylo 
také na co dívat. Vystoupila jazzová a swingová 
skupina BEE BAND. V prostorách VORu bylo plno 
a vystoupení bylo moc pěkné. Byl jsem spokojen, 
že jsem se mohl Dne na Voru v námořnickém 
stylu aktivně účastnit. Všem vedoucím VORu je 
třeba poděkovat za perfektní organizaci!!! Je však 
škoda, že nedokážeme poručit slunci, větru, dešti 
a naplánovat lepší počasí. 
    Pro mě osobně byla velkým zážitkem účast 
našeho pěveckého spolku při vernisáži výstavy 
obrazů p. Budínové v Klubu pacientů léčebny. 
Zazpívali jsme tři písničky, které měly mezi 
přítomnými značný ohlas. Po našem vystoupení 
jsem obdivoval obrazy a malířské umění duševně 
nemocné p. Budínové. V dřívějších letech by mně  
 

ani nenapadlo, že při takových duševních 
nemocech dokáží lidé ukázat svoje schopnosti a 
prezentovat se špičkovým uměním. Opravdu ta 
hodinka stála za to. 
    Špičkovým uměním jsou také knihy Haničky 
Korbičkové. Při jejich čteních se člověk pobaví, 
zasměje, odreaguje a duševně osvěží. Prostě 
zahřejí u srdíčka. Mám tři knihy s podpisem a 
věnováním Haničky. Mám z nich obrovskou 
radost. Po přečtení Knihy fejetonů „ŽIVOT A 
RODINA MÝMA OČIMA“ se už těším na dlouhé 
zimní večery, kdy si budu číst zbývající dvě knihy. 
Hanka píše zvláštní češtinou, která potěší a 
zahřeje na duši. Její křest nově vydané knihy 
„POPRVÉ V LÁZNÍCH ANEB KDE SI DOBÍT 
BATERKY“, byl pro mne nečekaným zážitkem. 
Byla to moje první účast na křtu knihy a byl jsem  
mile překvapen. Čtení některých zážitků z křtěné 
knihy i z autorčiny prvotiny „CESTA NA BÍLOU 
RUS“ mne moc pobavilo a opravdu dobilo 
baterky. Růži, kterou jsem ji v průběhu křtění 
předal, si opravdu zasloužila.  Až budu mít na 
hlavě klobouk, tak se Haničce ukloním a smeknu 
před ní. Příjemným doplňkem křtu bylo zazpívání 
písně o lázních „Jeseníky krásné“ Martinem 
Záškodou. Jeho hlas vždy osvěží, zahřeje u srdce 
a hodně potěší.  
   Na závěr mého prvního pohledu na aktivity 
VORu musím také uvést čtení s Markétou 
Bednářovou z knih nakladatelství Triton při Dni 
otevřených dveří. Čtení jsem se osobně účastnil a 
nelitoval času. Knihu p. Bednářové „VE STÍNECH 
ZA ZRCADLEM“ jsem si koupil s podpisem 
autorky a věnováním. Také čtení této knihy si 
šetřím na dlouhé zimní večery hlavně o vánocích. 

Pokračování v některém z příštích vydání 
Jiného světa!

Úvaha o životěÚvaha o životěÚvaha o životěÚvaha o životě    
Autor: Helena Málková 

Člověk počítá, že jeho nejbližší budou stále věčně 
a napořád s ním a nikdy neodejdou. Nepřipouští 
si jak je život pomíjivý. Nikdy si nikdo nepředstaví, 
že tu jednou jeho nejbližší nebude. Tolik let se 
vídáme, těšíme se třeba jen ze společných chvílí z 
vánočních dárků, narozenin, oslav. Tradice je 
úžasná chvíle souznění milovaných lidí. Sdílet 
neopakovatelné chvíle, zážitky pospolu v 
bezpečném kruhu rodinném, záchranném a 
otevřeném názorům uvnitř rodiny. Kdy se 
navzájem podporují, tolerují, těší se z úspěchů  

******************************** 

druhého. Mají radost z druhého a nezávidí si. 
Tradice je opakující akt chvílí, zážitků. Nutné je 
tradice zachovávat a vzpomínat tak na milované 
lidičky co třeba jen tradiční zvyky zavedly a 
prožívaly je s námi. Zachovejme tradice i pro 
budoucí generace naších dětí. Dobří lidé s 
dobrým srdcem jsou mezi námi. Vždy je cítíme. 
Jsou čestní, přímí, správní lidé. Chápaví, dávají 
druhému pocit bezpečí, podpory. Okamžitá 
pomoc ze strany slov útěchy v těžkých chvílích 
života. Babička z Kosova  
Táta František "dobrota". 
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Zpívání pro radost Zpívání pro radost Zpívání pro radost Zpívání pro radost ♫♫♫♫    
Autor: Pepa BendaAutor: Pepa BendaAutor: Pepa BendaAutor: Pepa Benda    

   Chtěl bych se s vámi podělit o velmi 
příjemné pocity ze Zpívání pro radost. 
Neumím zdaleka psát tak poutavě a zajímavě 
jako Hanka K. nebo někteří další z vás, můžete 
ale věřit, že toto moje vyznání je od srdíčka. 
   Před třemi roky jsem si koupil kytaru a začal 
se na ni jako samouk učit hrát. Zhruba po třech 
měsících jsem tuto snahu vzdal. Můj závěr byl, 
že na hraní nemám vlohy a také hbitost prstů 
pro rychlou změnu akordů už není zdaleka 
taková jako v mládí a hlava už to také nebere 
tak, jak by bylo zapotřebí. 
  Letos jsem kytaru opět oprášil a za dozoru 
svého učitele Honzíka J. a jeho sestřičky 
Naděnky jsem se vrátil k učení. Můj názor je 
ten, že od velmi špatného a krutého začátku 
nějaké pokroky dělám. Mým velkým snem je 
naučil se hrát tak, abych za rok, dva nebo tři 
alespoň dvě až tři písničky hrál s kytaristou 
Honzíkem J. a houslistou Jirkou H. při zpěvu 
lidí, kteří do pěveckého kroužku chodí. 
Udělám vše pro to, aby tento můj sen nezůstal 
pouze snem. 
   Honzíkovi veřejně děkuji za trpělivost se 
mnou. Hlavně ho ale obdivuji, jak se dokáže 
starat o svoji nemocnou sestřičku a přizpůsobit 
si svůj život jejím potřebám. Nevím, zda bych 
toto dokázal udělat já pro svoji sestřičku. 
   Hrozně rád chodím na „Zpívání pro radost“. 
Musím ale přiznat, že zdaleka neumím zpívat 
tak, jako Lenka V., Andrejka Š, Simona M., 
Martin Z., Hanka K., Honzík J., Peťa 
 

 
 
 
D., Helenka K. nebo Martinka K. Ale mám 
radost z toho, že mohu chodit mezi tyto 
zpěvem nadané hvězdy a zpívat s nimi. Moc 
mně to pomáhá na psychiku. Perfektně se 
odreaguji a po té hodině zpěvu, která 
mimochodem velice rychle uteče, se cítím 
opravdu skvěle a mohu toto odreagování 
doporučit i ostatním klientům VORu. Velkou 
radost mi udělá, když Martin Z. zazpívá sloku 
z písničky Ježka,Voskovce a Wericha, ŽIVOT 
JE JEN NÁHODA, a my se potom k němu 
přidáváme v refrénu. Martin neuvěřitelně 
nádherně a procítěně zpívá. Stejně krásný je 
duet Martina Z. a Simony M., popř. Andrejky 
Š. při písni SENTIMENTÁLNÍ, kterou 
v originále zpívá Simonová a Chladil. Při 
každé zkoušce si přeji, abych tyto dvě písničky 
uslyšel. Opravdu pohladí u srdíčka. Úroveň 
„Zpívání pro radost“ se ještě zvýšila ve chvíli, 
kdy zde začal hrát na housle Jirka H.. Hraje 
velice pěkně a umí to. Je škoda, že mezi nás 
nechodí s kytarou také Vojta J.. Ten také hraje 
velice pěkně. 
   Protože jsem pro každou legraci, třeba i na 
můj úkor, tak mně vždy pobaví, když zpíváme 
písničku Ivana Mládka, JEZ, ve které je 
„Benda nemožný zadák“. Jsem moc rád, že se 
tato písnička objevila v našem repertoáru.  
   Měl jsem velkou radost, když jsem si mohl 
zazpívat ve VORu o Čarodějnicích a hlavně při 
Dni otevřených dveří, který probíhal 
v námořnickém stylu. Svoje poznatky z něj ale 
píši v jiném článku. 
 
 

*************************************************** *************************************************** *********** 

Hádej ze slov česká příslovíHádej ze slov česká příslovíHádej ze slov česká příslovíHádej ze slov česká přísloví    
Autor: Libuška Královská. 

 
1. love, moutains, and, transfers.1. love, moutains, and, transfers.1. love, moutains, and, transfers.1. love, moutains, and, transfers.    

V angličtině: Love conquers all. 
Správná odpověď: Láska i hory přenáší. 

2. without, work, are not, pie.2. without, work, are not, pie.2. without, work, are not, pie.2. without, work, are not, pie.    

V angličtině: no pain no gain. 
Správná odpověď: bez práce nejsou koláče. 
 
3. better, a sparrow, than, a pigeon, on the roof, in hand, in.3. better, a sparrow, than, a pigeon, on the roof, in hand, in.3. better, a sparrow, than, a pigeon, on the roof, in hand, in.3. better, a sparrow, than, a pigeon, on the roof, in hand, in.            

V angličtině: a bird in the hand is worth twoo in the bush.  
Správná odpověď: lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. 
 

HádankyHádankyHádankyHádanky    
vvvv    anglickém anglickém anglickém anglickém 

jazyce.jazyce.jazyce.jazyce.    
    



 

 5 

 
 
 
 

    

Óda na paní primářku a paní doktorkuÓda na paní primářku a paní doktorkuÓda na paní primářku a paní doktorkuÓda na paní primářku a paní doktorku    
Lúca Julia Karin 

Krásné mladé s úsměvem, 
na nervy si zahrajem. 
Zabrnkáme valčíček 

a spolkneme prášíček. 
Na ty moje nervíky, 
prožírané červíky. 

Úsměv váš mě léčí, 
když mohu být ve vaší péči. 
Trpělivost se mnou máte, 

nikdy mi nenadáváte. 
Dušičku mi hladíte 

a mým slovům věříte. 
Andělíčci bílí 
dáváte mi síly. 

Nemusím už více plakat, 
k lihu nenechám se zlákat. 
Z oken více nikdy skákat. 
Když dole bude peřina, 

voňavá jak květina, 
zachumlám se pěkně jen 

a nechám si zdát krásný sen. 
 

Óda na sestřičky a zdravotního bratraÓda na sestřičky a zdravotního bratraÓda na sestřičky a zdravotního bratraÓda na sestřičky a zdravotního bratra    
Lúca Julia Karin 

Vždy milý a s úsměvem na tváři, 
se vším tak ochotně pomůže. 

V pochmurné místnosti  
svým šarmem zazáří, 

jeho nic zaskočit nemůže. 
Oranžová košile a kalhoty bílé, 
šikovné ručičky a mysl čistá. 

V té mojí postýlce dlouhá je mi chvíle, 
doma mi bude fajn, tím jsem si jistá. 

Ty naše sestřičky mladé a krásné, 
vždycky nás pohladí na duši. 

Nad jejich trpělivostí člověk jen žasne, 
jak ony hodné jsou málokdo tuší. 
Vy milé sestřičky a pane bratře 

jste vážně sehraný tým. 
A i když na 1B není tak zle, 

doma je doma a já už teď vím, 
že i když bydlíme jen v 1. patře, 

tak já křídla nemám a létat neumím. 

    

Máme to tak trochu ve svých rukouMáme to tak trochu ve svých rukouMáme to tak trochu ve svých rukouMáme to tak trochu ve svých rukou    
Hana Korbičková 

Snadno se vypráví: Pohybem ku zdraví! 
Sklenička se slonem, s vodou a citronem 
je teď mým pohonem. (Nehýřím výkonem.) 
Někdo si hodí laso, já na talíř dám maso, 
a taky zeleninu (odstraním z ní hlínu) 
a z oliv trochu oleje… 
A radost? Ta, kde je? 
Chtěla jsem zdravým jídlem zahnat smutek, 
ale skutek utek… 
Hm. Tak tohle zřejmě nestačí, 
musím zkusit fígle jinačí. 
Nádech a výdech  
na našem balkoně, 
protáhnu si tělo, 
jo, cítím se víc volně. 
Udělám do omáčky jíšku 
(nasytím rodinu). 
Potom si vezmu bezva knížku 
(čtu nejmíň hodinu). 
To všechno potěší mě, 
o trochu je mi líp. 
Už necítím takové břímě, 
už zas můžu žít. 
 
 
    
    
    
Ptá se na trhu ženaPtá se na trhu ženaPtá se na trhu ženaPtá se na trhu žena trhovkyně: „Kolik stojí ta 
vajíčka?“ 
„Tady tahle jsou za tři koruny a ta naťuknutá po 
koruně.“ 
“Tak mi jich, prosím Vás, naťukněte padesát.“ 

****    
Jaký je rozdílJaký je rozdílJaký je rozdílJaký je rozdíl mezi lidmi a vajíčky? 
Vajíčka se na rozdíl od lidí snášejí… 

****    
Potkají se dvě stonožkyPotkají se dvě stonožkyPotkají se dvě stonožkyPotkají se dvě stonožky. Jedna se ptá druhé: „Jak 
se máš?“ „Špatně,“ odpoví druhá. „Pořád se mi 
zdá, že už jsem padesáti nohama v hrobě!“ 

**** 
Pepíček nechce jístPepíček nechce jístPepíček nechce jístPepíček nechce jíst. Maminka mu říká: Víš co, 
budeme si hrát, jakože jsi tramvaj a sousta jsou 
cestující, kteří do ní nastupují. Když už má 
všechno snědeno, tak Pepíček zavelí: Konečná, 
všichni vystupovat! 

**** 
"Pane doktorePane doktorePane doktorePane doktore, čím víc užívám ty prášky, tím mi je 
hůř." 
 "A jaké prášky užíváte, dědo?" 
 "No ty nejlepší z reklamy: Persil a Ariel." 
 

PoesiePoesiePoesiePoesie    

VTIPYVTIPYVTIPYVTIPY    
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Kdo máte rádi kávu a sladké, budete mít rádi i tyto řezy!Kdo máte rádi kávu a sladké, budete mít rádi i tyto řezy!Kdo máte rádi kávu a sladké, budete mít rádi i tyto řezy!Kdo máte rádi kávu a sladké, budete mít rádi i tyto řezy! 

Kávové řezyKávové řezyKávové řezyKávové řezy    

Do sněhu z 5 bílků5 bílků5 bílků5 bílků zašleháme 125 g cukru125 g cukru125 g cukru125 g cukru a vmícháme 5 žloutků5 žloutků5 žloutků5 žloutků 
promíchaných se 2 lžícemi rumu2 lžícemi rumu2 lžícemi rumu2 lžícemi rumu (nebo bez rumu), 125 g loupaných 125 g loupaných 125 g loupaných 125 g loupaných 
mletých mandlímletých mandlímletých mandlímletých mandlí, 120 g polohr. mou120 g polohr. mou120 g polohr. mou120 g polohr. moukykykyky a 25 g škrobu (pudink).25 g škrobu (pudink).25 g škrobu (pudink).25 g škrobu (pudink). 

Těsto rozetřeme na vymaštěný a moukou vysypaný plech a zvolna 
upečeme. Vychladlé těsto rozkrojíme po délce na 3 pruhy a spojíme je 
krémem (já upekla těsto ve formě na biskupský chlebíček a jednou 
prokrojila). Ozdobíme zbytkem krému. Popřípadě kávovými zrny.  
KrémKrémKrémKrém: Z 0,5 l mléka0,5 l mléka0,5 l mléka0,5 l mléka, 40 g škrobu (pudink)40 g škrobu (pudink)40 g škrobu (pudink)40 g škrobu (pudink), 3 lžic cukru3 lžic cukru3 lžic cukru3 lžic cukru a 3 lžic instantní kávy3 lžic instantní kávy3 lžic instantní kávy3 lžic instantní kávy uvaříme krém. 250 g250 g250 g250 g máslamáslamáslamásla a 
3 lžíce cukru3 lžíce cukru3 lžíce cukru3 lžíce cukru utřeme do pěny a vmícháme vychladlý krém.  

 

Linecký rybízovoLinecký rybízovoLinecký rybízovoLinecký rybízovo----tvarohový koláčtvarohový koláčtvarohový koláčtvarohový koláč    

Že není léto? No a co? Rybíz má hodně lidí v mrazáku. A pokud ne, dá 
se použít téměř jakékoli ovoce. Tak do toho! 
200 g polohr. mouky, 40 g moučk. cukru, lžička prášku do pečiva, 40 g 
Hery, 1 vejce, asi 6 lžic mléka, vanilka 
Uhněteme a vyválíme těsto, vložíme do formy na koláč či dort, 
Ozdobíme tvarohem smíchaným podle chuti s cukrem a rozložíme 
ovoce, které podle druhu ochutíme (cukr, oříšky, skořice…). 

Řezy i koláč upekla, vyfotila a doporučuje H. Korbičková. Řezy i koláč upekla, vyfotila a doporučuje H. Korbičková. Řezy i koláč upekla, vyfotila a doporučuje H. Korbičková. Řezy i koláč upekla, vyfotila a doporučuje H. Korbičková.     

        Dobrou chuť!Dobrou chuť!Dobrou chuť!Dobrou chuť! 

 

 
*************************************************** *************************************************** *********** 

MINIATURIZACE POKRAČUJE!MINIATURIZACE POKRAČUJE!MINIATURIZACE POKRAČUJE!MINIATURIZACE POKRAČUJE!    
(neověřená informace) 

 
 

Vpravo od „chytrého mobilu“se nachází  

nová verze miniaturního japonského modelu  

telefonu pro rok 2016.  

(Hana Korbičková) 

     
     
     

 
 
 
 
 

 
„Mé úsměvy jsou mými štíty, aby ostatní 
neviděli mé vnitřní boje. Tyto štíty jsou ale 
zároveň vězením pro všechny bojovníky – 
černé a bílé. Proto k jejich sporům dochází 
opakovaně a válka se tak stává 
nekonečnou.“ 
 

 
„K životu potřebujeme mnoho, ale 
nejdůležitější je naučit se být sám se sebou!“ 
 
 

Sváteční pečení  

CITÁTYCITÁTYCITÁTYCITÁTY    
Autor: Lúca Julia Karin 
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Kdo sKdo sKdo sKdo s    námi křížovky luští, toho paměť neopustí!!!námi křížovky luští, toho paměť neopustí!!!námi křížovky luští, toho paměť neopustí!!!námi křížovky luští, toho paměť neopustí!!!    
 
 

               Výchozí materiál pro stvoření Evy 

                   Pohyblivé schody 

                 Bývalé auto z NDR 

                 Hormon k léčbě diabetu 

                Mléčný výrobek 

              Úrodné místo v poušti 

               Soubor map 

               Květina nevinnosti 

                 Předmět vystavený v muzeu 

                Bezpečnostní schránka na peníze 

             Tuzemák 

               Nástroj k vytvoření otvoru 

               Kniha na fotografie 

                  "Zonka" 

                Klacek vrhající se z pytle ven 

           Vykřičník 

           Usmívající se "smajlík" 
 

Vyluštěnou tajenku se svým jménem vhoďte do schránky ve společenské místnosti. Na vylosovaného 
výherce čeká odměna v kavárně! 

Váš mozek nenechá zahálet H. KorbičkováVáš mozek nenechá zahálet H. KorbičkováVáš mozek nenechá zahálet H. KorbičkováVáš mozek nenechá zahálet H. Korbičková 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jak se naučit všímat si nápovědíJak se naučit všímat si nápovědíJak se naučit všímat si nápovědíJak se naučit všímat si nápovědí    
Pokračování ze strany č. 1 

5. Kognitivní5. Kognitivní5. Kognitivní5. Kognitivní    
Jsou to nápovědi formou životních událostí nesoucích 
nějakou informaci. Pro srozumitelnost uvedu příklad 
z vlastního života. Kdysi ještě jako hodně mladé 
dívce se mi moc líbil jeden „špatný“ mládenec. Po 
pravdě řečeno, moc dobře jsem věděla, že bych se s 
ním neměla scházet, vyšší síly mi to dávaly najevo 
nejrůznějším způsobem. Krom toho, že mi to říkali 
rodiče, příbuzní i přátelé, intuice ve snu doslova 
křičela “NE“!, ale já jsem byla jako umanutá. Jednou 
si mě ten kluk konečně všiml a pozval mě do kina. Bylo to v zimě. Běžela jsem celá šťastná na schůzku. 
Upadla jsem na náledí a pořádně se uhodila do páteře. Nebyl to žádný vážný úraz, prostě jsem se praštila. 
Na schůzku jsem stejně šla, i když to byla očividná životní nápověď: „Nechoď tam!“. Celá ta historie 
skončila tím, že mě ten mládenec opravdu podrazil a já jsem se z jeho zrady nemohla ještě dlouho 
vzpamatovat. To, že jsem tenkrát upadla, byla kognitivní nápověď. Naši andělé se k nim uchylují zpravidla 
až tehdy, když všechny ostatní nápovědi selhávají. 

Abychom se naučili rozpoznávat znamení, abychom porozuměli, před čím nás varují vyšší síly, je třeba v ně 
především věřit. A také umět se vzdálit dennímu shonu, zastavit nekonečný proud myšlenek v hlavě, 
nerozhlížet se na všechny strany a přesto vidět. Nelovit okolní zvuky, ale slyšet. Nemít pocity, ale cítit. Dá se 
to snadno naučit, musíme jen vědomě žít. 

Článek pro vás na internetu vyhledala ŠárkaČlánek pro vás na internetu vyhledala ŠárkaČlánek pro vás na internetu vyhledala ŠárkaČlánek pro vás na internetu vyhledala Šárka Beranová Beranová Beranová Beranová 

KŘÍŽOVKA 
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Domácí zabíjačkové hodyDomácí zabíjačkové hodyDomácí zabíjačkové hodyDomácí zabíjačkové hody    
Autor: Pepa Benda 

 
Zabíjačková sezóna je již v plném proudu. Různé 
pozvánky nás lákají na vepřové hody plné 
„prasátkových“ pochoutek (jaterniček, jelítek, 
tlačenek, ovarů, škvarků apod.) Mňam až se sliny 
sbíhají.  

Moje vzpomínky v tomto zimním období vždy zabloudí 
do mého mládí a vesnických zabíjaček. Pocházím z malé malebné vesničky u Jemnice čítající 79 
čísel popisných o cca 100 obyvatelích. Vlastnili jsme asi 1 ha polí, na kterých jsme pěstovali 
brambory, obilí, řepu. Naskytla se nám možnost chovat různá domácí zvířata jako králíčky, 
slepičky, kačenky i prasátka. Byly roky, kdy jsme měli 2 prasátka a tím i 2 zabíjačky. 

Zabíjet prasátka k nám jezdil řezník z vedlejší vesnice na malém motocyklu Pionýr a my s ním byli 
naprosto spokojeni. Vždy pro něj musela být připravena lahvička rumu. Po rumovém panáku 
začínal celý proces zabíjačky. Každý z nás měl přesně stanovený úkol a vše muselo probíhat 
podle příkazů řezníka. Zabíjačka skončila, až po vypití poslední kapičky rumu. Potom pečlivě sbalil 
svoje nářadí, nasedl na motocykl a v pohodě bez jakýchkoliv zábran odjel domů. 

Při jedné zabíjačce se však stala komická, ale velice nepříjemná 
věc. Řezník po příjezdu opomněl zavřít vstupní dvířka. Ta byla za 
rohem a nikdo z nás si toho nevšiml. Po počátečním nezbytném 
rumovém panáku vzal řezník do ruky zabíjecí zbraň a vyrazil do 
chlívku na prasátko. Po otevření dvířek nastalo překvapení. 
Prasátko vyrazilo proti řezníkovi, odhodilo jej stranou a pádilo 
k otevřeným vrátkům. Nemohlo vidět, že jsou otevřená, ale asi 
cítilo možnost úprku před svým koncem. Já stal v úžasu ve 
vchodových dveřích chalupy, prase probíhalo kolem mne a 
zabočilo za roh k otevřeným vstupním vrátkům. Podívalo se na 
mne, jako by si říkalo, jen na mně koukej s otevřenou pusou, na 
mně nemáš. Vyběhlo z dvorku ven, pádilo z kopce doprostřed 
vesnice a nás 5 za ním i s řezníkem s lanem v ruce. Řeknete si, 
vždyť je to pouhé prase, není vůbec problém na něj vyzrát a chytit. 
Jenže naši pašíci byli „ trénováni“. Při výměně podestýlky (hnoje)  

2 x týdně pašíci běhali po celém, zrovna ne malém dvorku. A když 
se k tomu přidá jeho panika z konce, tak to začal být velký problém. Pašík před námi kličkoval a 
my byli v koncích. Postupně se k jeho lapení přidávali další vesničané a my měli plné ruce práce, 
aby se nám nevykoupal v místním bahnitém rybníce. Po dost dlouhé honičce, kdy jsme byli všichni 
víc uhoněni než prasátko, jsme zvítězili. Řezníkovi se podařilo upevnit hlavu prasátka ve smyčce 
lana a začali jsme prasátko tlačit domů. Bylo to ale hodně unavující proto, že vše probíhalo proti 
kopci a prasátko vážilo kolem 200kg. 
Nakonec se vše podařilo a zabíjačka mohla začít. Jenže nastal další problém. Lahvička rumu byla 
pro 10 lidí včetně vesnických pomocníků na oslavu vítězství nad prasátkem málo. Ještě že vždy 
byla pro řezníka připravena v zásobě další láhev. Teprve tehdy se řezník přiznal, že už přemýšlel 
na přesunutí zabíjačky na náves. Byli jsme rádi, že se toto neuskutečnilo. Byly by to totiž vepřové 
hody pro celou vesnici. 
 
Přes všechny trable se zabíjačka podařila, pochoutky z ní nám chutnaly a my (možná i půlka 
vesnice) na ni ještě dlouhá léta v dobrém vzpomínali tak, jako já v tomto článku. Dobrou chuť! 
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Balzám na nemocnou dušičku.Balzám na nemocnou dušičku.Balzám na nemocnou dušičku.Balzám na nemocnou dušičku.    

Autor: Pepa Benda 

 
V posledních 2 týdnech jsem se potýkal se zhoršením svého 
duševního zdravotního stavu, který provázely návaly stresu, 
úzkosti, podrážděnosti. Tento stav byl způsoben jednak 
snížením antidepresiv (po domluvě s psychiatričkou), ale 
také měsícem listopadem. Toto období „dušiček“ 
(vzpomínek na náhle zemřelé rodiče a manželku) ještě 
podpořené 1., 7. a 18. listopadem, tedy dny výročí narození 
mé manželky a maminky, je pro mne každoročně nejhorším 
obdobím roku. Tentokrát jsem toto nebezpečí nedomyslel, 
podcenil, a proto to bylo hodně kruté a bolestivé.  

Ve středu 18. listopadu jsem našel odvahu a v 18,00hod. se 
účastnil autorského čtení z knih Hany Korbičkové v salonku 
kavárny Da Salloto. Hanička se ve čtení úryvků ze svých 2 
knih „Cesta na Bílou Rus“ a „Poprvé v lázních“ střídala 
s ředitelkou Divadla Na Kopečku p.Holíkovou. I když jsem 
většinu úryvků slyšel už při křtu knihy „Poprvé v lázních“ ve 
VORu, přesto tento večer byl zase úplně jiný a pro mne ( 
vzhledem k mému zdrav. stavu) o to krásnější. Čtení se 
účastnili i někteří zpěváci z pěveckého souboru VORu v čele 
s kytaristou a zpěvákem Honzíkem J., zpěváky Martinem Z., 

Simonou M. a Helenkou K. Ze začátku se zpívala píseň „ Kaťuša“. Písničku znali všichni 
zúčastnění (asi 16 lidiček), a také si ji všichni od srdíčka zazpívali. Mezi čtením úryvků z knih 
zazpíval Martin Záškoda  písně „ Jeseníky krásné“ a „Život je jen náhoda“. Společně se Simonou 
M. píseň „Sentimentální“, kterou v jejich podání hrozně rád poslouchám. Vždy mne zahřeje u 
srdíčka. Všichni zúčastnění si společně zazpívali píseň „ Piju já, piju já“. Závěrem Martin Záškoda 
překvapil Haničku písní Waldemara Matušky „ Tereza“, kterou na začátku upravil a zpíval „ 
Haničko jedině Haničko měla bys slyšet píseň mou…..“ .  

Po zhruba hodině a půl jsme se rozcházeli domů a já jsem cítil, že jsem prožil jeden 
z nejkrásnějších večerů posledních několika let. A co bylo pro mne zvlášť důležité, cítil jsem 
velkou duševní úlevu a RADOST ZE ŽIVOTA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lékárna ve špajzu Lékárna ve špajzu Lékárna ve špajzu Lékárna ve špajzu ---- cibule cibule cibule cibule    
 
Nejlepším lékem proti nachlazení a kašli je cibule. 
    
► Recept na cibulový sirup Recept na cibulový sirup Recept na cibulový sirup Recept na cibulový sirup    
Nakrájíme 3 cibule na kolečka. Postupně je vrstvíme do 
nádoby a prosypáváme cukrem (nejlépe třtinovými). Nakonec 
přikryjeme a necháme odstát. Za několik hodin pustí cibule 
šťávu, kterou slijeme do skleničky. Sirup podáváme při kašli 
několikrát denně po lžičkách.  
    
► Recept na cibulový čaj  Recept na cibulový čaj  Recept na cibulový čaj  Recept na cibulový čaj     
Do 200 ml vroucí vody dáme na 5 minut vařit 2 nadrobno 
nakrájené cibule. Necháme 10 minut vylouhovat, scedíme a 
osladíme medem. Pijeme několikrát denně. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zdroj: Zdroj: Zdroj: Zdroj:  inetrnet inetrnet inetrnet inetrnet
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Rubrika: Humor je všude kolem nás, jen ho vidět 

Výzva pro všechny „Voráky“ 

Autor nápadu: Hana Korbičková 

Tato rubrika by mohla být pravidelná a budeme rádi, když se Vás zapojí, co nejvíce (možno   
i vedení  VORu ☺).  
Vyfoťte zajímavou, zvláštní anebo úplně normální fotku a OPATŘETE JI VTIPNÝM TEXTEM! 
Tentokrát Vás zkusím lehce pobavit já. 
 

 
Simča na Superstar 

„Znám Tě mnohem  
víc země vzdálená…“ 
Střihavka by blednul závistí. 
 

 
Manželé Smrčkovi z Jihlavy 

 

 

„Potřebuji zaplombovat tu 
pětku vpravo dole!“ 
 

    
Kocourek s rozdvojenou 
osobností. 

 
 
 

    
„Kdo mi to vymění za 
skutečných 
deset tisíc?“ 
 

 

„Kdo udělá lepší korejtko než 
já, tomu na jaře chytnu 

pořádnou myš!“ 

 

 

                 
„Hele, námořníku, další lodě už prostě potápět nebudeš. A basta!“ 

Nashledanou 
v roce 2016 


