JINÝ SVĚT
Bulletin Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav

STARÉ VÁNOČNÍ OBYČEJE
V MÉ RODNÉ VSI
Vážení, chtěl bych se s vámi podělit o vzpomínky na staré vánoční obyčeje v mé rodné vsi
tak, jak si je pamatuji já, ale hlavně vycházející
z vyprávění mého tatínka a dědy.
Začnu Štědrým dnem.
Štědrovečerní průvod ovcí
Vznik tohoto starého vánočního obyčeje je
možné datovat do dávno minulých časů, kdy
ve vsi nebylo ani jedno hospodářské stavení,
v němž by se nechovaly ovce. Zimy tehdy byly
dlouhé a tuhé, sněhu i více než dva metry
a třicetistupňové mrazy nebyly výjimečné.
Tedy úplně jiné než ty dnešní teplé. Bez teplého zimního oblečení upletené z ovčí vlny, bez
pokrývek hlavy- beranic, teplých rukavic
a dlouhých formanských kožichů podšitých
vyčiněnou ovčí kůží, bylo téměř nemožné přečkat zimu. Brrrrrr, je mi zima už i z těch vzpomínek.
Dobré podmínky pro chov ovcí poskytovaly
velké plochy pastvin v okolí vesnic a některá
pole zůstávala ležet ladem. Pasení ovcí zajišťoval obecní pastýř se svoji početnou rodinou.
Pastýř bydlel v obecní „ pastoušce“ a obec
si ho vydržovala tak, jako obecního sluhu,
ponocného a polního hlídače v jedné osobě.
Dnes již nikdo neví ve které vesnici a v čí hlavě se zrodil nápad, přidat se, alespoň symbolicky, k biblickým pastýřům ovcí, kteří se po
oznámení anděla, že se v Betlémě narodil dávnými proroky předpověděný a toužebně očekávaný spasitel, nemeškali a vydali se za zvláštní
hvězdou, která stála nad judským městečkem
Betlémem a ukazovala místo jeho narození.

Můj tatínek mně vyprávěl zase ze vzpomínek
svého tatínka, jak ještě on, můj děda, byl pravidelným účastníkem štědrovečerního průvodu
ovcí v mé rodné vsi.

Sraz všech účastníků průvodu byl
u dřevěné zvoničky, která stávala uprostřed vsi. Obecní kovář a také zvoník
odzvonil pravidelné večerní klekání
a všichni přítomní se pomodlili modlitbu
„Anděl Páně….“. A nastalo řazení do průvodu. První šel pastýř s dlouhým bičem,
kterým na pastvě zaháněl zatoulané ovce,
se svým ovčáckým psem. Za pastýřem šly
odrostlejší děti se svými oblíbenými ovečkami. Za těmi a po stranách šli dospělí
s rozsvícenými domácími lucernami. Průvod uzavíral ponocný s halapartnou v ruce
a na krku zavěšeným velkým troubícím
rohem. Obchůzka po vesnici a obzvlášť za
večerní tmy, byla značně obtížná. Do roku
1927 nevedla mou rodnou vesnicí silnice
a elektrické veřejné osvětlení bylo instalováno až ve třicátých letech minulého století. Zmrzlý sníh vrzal pod nohama, vystrašené ovečky pobekávaly a při každém pohybu vyzváněly malými zvonečky, které
tak, jako na pastvě, měly zavěšené na kožených obojcích. Pastýř občas švihl bičem
tak dovedně, že rána, která následovala,
připomínala výstřel z pistole. Také ponocný se nenechal zahanbit a služebním
troubícím rohem vytruboval, jak mu síla
a dech dovolovaly. Symbolický průvod
pastýřů a ovcí končil tam, kde začal, to je
u dřevěné zvoničky. Účastníci průvodu na
rozloučení zazpívali starou vánoční píseň
„Narodil se Kristus Pán, veselme se….“
a po skončení písně se rozešli do svých
domovů. Vymrzlí a půstem vyhladovělí
spěchali do teplých stavení ke štědrovečerní večeři. Staří a osamělí občané, živící
se „střídou“ ( to je střídavě chodili po domech, obecním úřadem předem určených,
na jedno teplé jídlo denně), spěchali také
na sváteční večeři. Sváteční klid ovládl
celou vesnici a jen hvězdy na temném nebi, světlo petrolejových lamp a malých
kahánků, sváděli marný boj s tmavou nocí.
Tolik z vyprávění mého tatínka a dědu. Za
mého mládí už to pochopitelně bylo jiné,
ale přesto zvyk průvodu ovcí přetrvával
a probíhá o vánocích i ve dnešní době.
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Postupem času však ve vesnických staveních ovečky nahradily koně, krávy, kozy a v dnešní době tyto zvířátka
nahradily auta,traktory,motorky. Zůstaly tak maximálně
slepičky a králíci. V průvodu tak za mého mládí, ale i dnes,
chodí pouze děti a dospělí se zvonky, ponocného se služebním rohem nahradilo pár muzikantů a ti za hraní a zpívání
vánočních písní prochází vesnicí. Přesto, že už je průvod
oveček úplně jiný než v minulosti, jedná se o nádherný
obyčej zvyšující atmosféru vánoc. Na místě staré dřevěné
kapličky je v období vánoc postaven dřevěný přístřešek
s jesličkami, ve kterých leží Ježíšek se dvěma ovečkami,
svatým Josefem, Pannou Marií a třemi králi.

Svatoštěpánské koledování
Druhý sváteční den- svátek svatého Štěpána- byl koledním
dnem. Děti z chudých rodin, většinou ve dvojicích , chodily
dům od domu a zazpívaly staré vánoční koledy. Protože
měl svátek svatý Štěpán, tak nejraději tu koledu štěpánskou :
Koleda, koleda Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upadl jsem na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Ten sousedů nejvíce,
roztrhal mi střevíce
a ten váš taky, roztrhal mi fraky.

Rozesmátá hospodyně koledníky pochválila a do mošniček
dala kousek vánočky, křížaly, vlašské ořechy, v bohatších
domech zacinkalo i několik kovových krejcárků. Jakmile
koledování skončilo, tak si koledníci získané jídlo, ovoce,
zeleninu a případné peníze mezi sebe rozdělili.
Svatoštěpánskou koledou vánoční svátky ještě nekončily.
Malí, ale i větší kluci se těšili a připravovali na svátek Tří
králů a s ním spojenou koledu tříkrálovskou.
Všechno je vytvořeno ze suché trávy v životní velikosti na
pevných kostrách, oblečené do dobových obleků. Opravdu
mají tamní ženy a muži hodně šikovné ruce. Vedle svítí
velký vánoční strom. Nádherný vánoční zvyk!
Štědrá noc a první svátek vánoční
O štědré noci ponocný, aby troubením nenarušil ticho posvátné noci, učinil výjimku a troubící roh nechal doma.
Jen o půlnoci hlasitým voláním připomněl občanům vesnice, že :
„Odbila dvanáctá hodina,
Chval každý duch Hospodina!
Opatrujte světlo, oheň, ať
nikomu není škoden!“
O čtvrté popůlnoční hodině spáče již nešetřil a hlasem služebního rohu připomínal, že je čas přichystat se na cestu do
kostela ve vedlejší vesnici, na „jitřní“ slavnou mši svatou,
která již začínala o 6 hodině ranní. Vesničané měli ráno
vždy napilno. Bylo povinností nejprve nakrmit domácí dobytek, potom sami sebe a teprve poté jít do kostela. Přesto,
že ze všech farních obcí se do kostela chodilo pěšky, lavice
v kostele bývaly plné a prostory pod kůrem zaplněné mladšími farníky. Svobodní stáli v široké uličce mezi řadami
lavic, děvčata po levé, mládenci po pravé straně. Pan farář
obvykle se dvěma kostelníky a skupinou ministrantů
u hlavního oltáře sloužil v latině slavnou mši svatou.
Když na konci mše svaté zaznělo slavnostní „Ite, missa
est“, („jděte, mše skočila“ ) všichni sedící povstali a pan
varhaník staré varhany rozehrál k takovému výkonu,
že jeho pomocník, který ve vedlejší místnosti ručně stlačoval velký kožený měch, měl co dělat, aby do píšťal dodal
potřebné množství stlačeného vzduchu. Než pan farář se
skupinou ministrantů odešel do sakristie, celý kostel zazpíval nejkrásnější vánoční píseň plnou radosti, pokory a naděje „Narodil se Kristus Pán“. Poslední z kostela odcházely
děti se svými babičkami. Prohlížely pěkné vánoční jesličky
s Ježíškem, svatou rodinou a třemi králi. Nejvíce se líbil
Ježíšek v jesličkách, slon s ovečkami a anděl s dlouhou
stuhou s latinským nápisem „Gloria in excelsis deo“. Domů
se šlo opět pěšky, ale již za denního světla, jen rodina
šlechtice z vedlejší vesnice, jela v uzavřeném kočáře.

Třikrálové koledování
Jako všechny obyčeje provázené o vánocích mají základ
v biblických dějinách, také „Třikrálové koledování“ vzniklo
z legendy o putování tří mudrců od východu za zvláštní
hvězdou, která měla, dle předpovědi starých proroctví,
ukázat místo narození židovského krále.
Motto :
„… a hle- hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli
hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili
do domu a spatřili dítě s jeho matkou. Padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu“.
Evangelium podle Matouše
Výročí této dávné události si každoročně připomínáme
6.ledna o svátku svatých Tří králů- Kašpara, Melichara
a Baltazara. V týdnu před tímto svátkem obcházela vesnická stavení trojice chlapců oblečených do dlouhých bílých
košil s královskými korunami z pozlaceného papíru na hlavě. Jeden z králů, obyčejně ten nejmenší, měl sazemi začerněnou tvář, což mělo připomenout, že je králem
z mouřeninské země. Po příchodu do stavení svěcenou křídou napsali na vchodové dveře iniciály K+ M+ B+ příslušný rok a společně zazpívali tříkrálovskou koledu:
1.My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

2. Daleké je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Do Betléme pospícháme,
ještě darů málo máme.

3. Co ty černý, co ty vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
Já uznávám, že jsem černý
neb jsem z mouřeninské zemi.

4. Slunce je toho příčina,
že je moje tvář opálená.
Slunce je drahé kamení
pro Kristovo narození.

5. Půjč Josefe, půjč pleničky,
ať zavinem to maličký.
Maličký jsme zavinuli,
do Jesliček položili.

6. Zůstávejte s Kristem Pánem, až na věky věkuv,
Amen.
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Ukázka výrobků
Věrky Jonákové
1. sestavička
- sestavička se skládá z háčkovaných nebo pletených
loutek, které jsou skombinován
do živého obrázku

Označování dveří posvěcenou křídou bylo jedním
z mnoha starých vánočních obyčejů a mělo takto označené období ochránit před zlými duchovními silami
a zhoubnými nemocemi. Písmena K, M a B znamenají
počáteční písmena jmen svatých Tří králů. Na rozdíl
od koledy „svatoštěpánské“, koleda „tříkrálová“ byla
hlavně o penězích a proto jeden z králů nosil plechovou pokladničku. Po skončení koledování si utržené
peníze mezi sebe spravedlivě rozdělili. Tento obyčej se
opět postupně obnovuje jen s tím rozdílem, že vybrané
peníze jdou na charitu!

2. loutky
-tyto loutky se tvoří z drhané mřížky, která se
sešívá a vytvoří se postavička, která se dozdobí

3. Vánoční kuličky
-výroba kuliček zahrnuje vlastní
fantazii, jelikož se kombinují
různé barvy mašliček, které
se na kuličku připichují
4. pletené album vyšívaných známek
Tvoří se z různě kombinovaných barev
přízí, kombinují se barvy a vzory
v pletené vazbě. Dále se vyšívají
různé známky, které se přišívají
na pletené album.

5. malované pexeso

A na konec ještě několik informací týkající se mé rodné vesnice, v níž se tyto vánoční obyčeje uskutečňovali
a udržují se v určité obměně dodnes. Jedná se o vesničku Kostníky, která leží 6 km od městečka Jemnice
a 7 km od pohledu na hrad Bítov přes řeku Dyji. Jedná se o vesničku ve které je 72 čísel popisných a žije
zde asi 100 obyvatel, včetně chalupářů. První zmínka
v Kronikách se objevuje od roku 1345. Stáří obce dosvědčuje původní ráz domů stavěných do podkovy
s jedním vjezdem. Zde jsem prožil velice pěkné
dětství, ne zrovna pěknou a chlubivou pubertu, prvních
několik měsíců manželství. Ve 23 letech jsem se odstěhoval s manželkou do Jihlavy.
Autor: Pepa Benda za použití vzpomínek svého
tatínka a dědy

Kdo by měl zájem naučit se tyto výrobky,
nebo i jiné, kontaktujte paní Věrku.
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7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA
2. novodový div světa: Socha Krista Spasitele
Vzpíná se z mohutného vrcholu hory Corcovado a svojí velikostí odnímá nosným skalám veškerou
dominanci. Kristus zde střeží Rio de Janeiro, které mu doslova leží u nohou. Rozpažená poloha Kristova těla symbolizuje přívětivost a nastavenou náruč. Na kopci Corcovado ve výšce 710 metrů
se nachází 38 metrů vysoká socha Ježíše. Socha ze železobetonu, jejíž stavba zabrala pět let,
byla slavnostně odhalena v roce 1931. Navrhl ji Heito da Silva Costa a vytvořil Paul Lindowski.
3. novodový div světa: Velká čínská zeď
Byla postavena, aby chránila Čínu před nájezdy mongolských kmenů. Tento obranný systém se budoval přes 2000 let. Je tedy zaslouženě symbolem mohutné porce vytrvalosti. Je nejrozsáhlejší stavbou, kterou kdy člověk stvořil. Prý je dokonce spatřit z kosmu pouhým okem. Počet lidských životů, které skončily při její stavbě nelze spočítat. 6700 km zdi vede
od východu k západu přes roviny, pouště i hory. Stavba začala 7.stol.př.n.l. a dokončena byla až 17.stol. n.l.
Infomace pro Vás na internetu vyhledala Jarmila Součková

Básně - Hana Korbičková
Vánoční hvězda

Z dálky je slyšet

Plameny studí

kostelní zvon,

a vločky hřejí,

já čekala jsem

slza se třpytí

a přišel On.

na kameji.
Obloha padá,

Já a on

Tančily hvězdy

Ten, co mě rád má
a plní mi přání,

země se vznesla,
vánoční hvězda

Tančily hvězdy

vždy když je řeknu,

na zem se snesla.

s vločkami sněhu,

na počkání.

já zahlédla je
Pomůže lidem,

z druhého břehu.

Ten, co je se mnou
už řádku let,

co na poplach bili,
aby svůj život

Tančily hvězdy,

co nepřestává

nepromarnili.

mávaly křídly,

mi rozumět.

když v zrcadle vodním
v noci se zhlídly.
Tančily hvězdy,
já tančila s nimi
nad studánkami
bezednými.
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Kakaové řezy s nugátovým krémem
Těsto: 2 hr nky polohr . mouky, 1 hr nek pískového cukr u, 1 hr nek mléka, 3 vejce, 1/3 hrnku oleje, kypřící prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa
Krém: ¼ kg másla, 1 zkar amelizované Salko (stačí dát ¾ plechovky)
Z výše uvedených surovin vyšleháme těsto, které dáme na plech s pečicím papírem.
Pečeme v troubě při 180 °C asi 20 min.
Salko vaříme 2 hodiny, až zkaramelizuje, necháme zcela vychladnout. Nebo si koupíme již zkaramelizované. Vyšleháme změklé máslo a postupně do něj vmícháváme
Salko. Cukr není nutno přidávat, Salko je sladké dost.
Vychladlý piškot potřeme krémem a dozdobíme např. strouhanou čokoládou. Řezy
jsou výborné!
Recept pro Vás připravila a dobrou chuť přeje H. Korbičková

RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
LINECKÉ TĚSTO
Ingredience
500 g hladké mouky
170 g moučkového cukru
1 vejce
330 g Hery
citronová kůra (nemusí být)
Marmeláda
Postup
Na vál vysypu hladkou mouku, přidám cukr a rychle vmíchám vejce, aby
nesteklo z mouky, Heru, popř. citronovou kůru. Poté vypracuji těsto, až se
nelepí na vál, zabalím do folie a nechám třeba půl dne v lednici odpočinout.
Před přípravou vyndám z lednice a na pomoučněném vále rozválím, vykrajuji
různé tvary a v předehřáté troubě peču do malinko zrůžovění - rádo se pak
připálí. Studené pak promazávám rybízovou marmeládou. Někdo může i krémem.
Je to letitý a osvědčený recept už od prababičky. Ať i Vám chutná!

KOKOSKY ZE SALKA

SNĚHOVÉ PUSINKY NA VÁHU
Ingredience
180 g bílku
390 g cukru krupice
110 g moučkového cukru
Postup
Bílky a cukr ušleháme ve vodní lázni na
tuhý sníh. Když hmota drží pevně tvar,
vyjmeme z horké vody a vložíme do dřezu
se studenou vodou. Mírně prošleháváme
do vychladnutí. Plátěným sáčkem s kovovou zdobičkou stříkáme na plech vyložený
papírem na pečení malé pusinky. Jsou
z toho 3 plechy.
Doporučuji papír na okrajích zatížit třeba
příborovým nožem, má tendenci se z počátku nadzvedávat za zdobičkou. Suším
v horkovzdušné troubě na cca 90 - 100 °C
asi půl hodiny všechny plechy najednou.

Ingredience
1 balení strouhaného kokosu
1 balení kondenzovaného mléka
Postup
Smícháme balíček kokosu s jedním kondenzovaným slazeným mlékem
a pomocí dvou kávových lžiček dáváme na plech malé bochánky. Je dobré
lžičky namáčet ve studené vodě, pak se „těsto“ na lžičky nelepí. Pečeme
v troubě tak na 120, dorůžova. Je to rychlovka a všem chutnaly, neztvrdnou.

Zdroj: internet
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VYDAŘENÝ
BRAMBOROVÝ TRH
13. října 2016 se uskutečnil v Palackého ulici v části
mezi ulicí Benešovou a Matky Boží II. ročník Bramborového trhu. Navazoval na tradici bramborových trhů,
které se kdysi dávno v této části Jihlavy konaly.
Tentokrát tam měl svůj stánek i VOR. Šla jsem tam
prodávat já a Iva S. Na trhu se prodávaly výše zmíněné
brambory a potraviny z nich, ale byl tam i stánek
s klobásami a dršťkovou polévkou, to kdyby už nakupujícím lezly brambory i ušima, aby měli změnu.
Hned vedle nás začala po necelých dvou hodinách hrát
swingová kapela.
V prvé řadě jsme se ale pořádně oblékly, protože podzimní počasí nám nabídlo pouze 8 °C a k tomu nepříjemný vítr. Iva měla dobrý nápad vzít s sebou horký čaj
do termosky. Vedoucí napekly pirožky plněné brambory
a uzeným masem (dvě velké krabice) a připravily bramborový tatarák, který jsme pak mazaly na topinky. Když
jsme sehnaly připojení na elektřinu, mohly jsme zapnout
topinkovač i palačinkovač (na tom jsme prohřívaly
pirožky). A pak už se „Bramborovou ulicí“ neslo:
„Pójďte ochutnat pirožky od Božký! Brámborový tátarák
s okurčičkou!“
Tatarákem zdarma Iva podplatila
„vyvolávače“ s megafonem a ten pak rozhlašoval,
že naše pirožky a tatarák jsou nejlepší v celém městě.
A lidi se k nám jen hrnuli. A jak jim, panečku, chutnalo!
Měly jsme tam s Ivou prodávat dvě hodiny a pak nás
měly vystřídat další dvě vedoucí (abychom neutrpěly
omrzliny), ale po dvou hodinách jsme nic neměly.
Všechno jsme prodaly. Byl to opravdu vydařený bramborový trh.
Autorka: Hanka Korbičková

VAŘENÍ VE VORu
Je úterý, dívám se z okna, začínám se těšit do VORu.
Venku je šedivák, ale svítí sluníčko a já vyrážím autem.
Už se těším a ptáte se proč? Sešla jsem se s přáteli
a hlavně s naší paní Ivou, která má tak skvělé nápady.
Vaříme společně a co uvaříme, též sníme. Pak uklízíme
a už se loučíme a opět se těšíme na další vaření a nějakou tu dobrotu. Tak v úterý na viděnou.

Autorka: Zdenka Rydlová

Zdroj: internet
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MUZEUM NA DLAŽBĚ
V září a říjnu pořádalo Muzeum Jihlava akci nazvanou Muzeum na dlažbě. Neznamenalo
to, že by muzeu došly peníze a ono skončilo na dlažbě, ale že vyšlo do jihlavských ulic.
Pořad vždy začínal v Muzejní kavárně v malovaném salónku, kde měli studenti z Helenína
připravené buď loutkové divadlo, zpravodajství z renesanční Jihlavy, němý film apod.
a po občerstvení začala procházka po městě s historickým výkladem. V přednáškách trvajících vždy dvě hodiny jsme se dozvěděli hodně z historie Jihlavy středověké, renesanční,
barokní a ze „století páry“. Získali jsme informace o jihlavských požárech, morových
ranách, popravách, zajímavých domech, vztazích mezi Čechy a Němci, mezi Němci a židy,
o Gustavu Mahlerovi, o pomnících, opevnění, švédské okupaci atd.
Až bude tato akce zase za rok, rozhodně se opět zúčastním a Vám všem to také vřele
doporučuji, protože všechny výklady byly velice zajímavé a poutavě vyprávěné. A také
proto, že je dobře znát co nejvíce o městě, které je pro nás domovem.
Barokní kostel

Renesanční malovaný dům
Secesní dům

Gotický kostel
Autorka: Hanka Korbičková

UDÁLOSTI VE VORu
21. října 2016
Hance P., naší milé kamarádce, jsme v tento den přišli blahopřát k jejím krásným „hranatým“ narozeninám. Zpívali
jsme, přáli, obdarovávali a taky se hezky pobavili a dobře nabaštili chlebíčky, štrúdlem, řezy a dalším občerstvením.
Bylo to moc hezké dopoledne. Hani, vše nejlepší do dalších let!
Autorka: Libuška Královská

SVATBA KLIENTŮ VORu
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SLUNEČNÍ ZNAMENÍ – 2. ČÁST
Znamení, ve kterém stojí Slunce v době narození, je hlavní sluneční znamení. Toto znamení
představuje základní povahové rysy člověka, jeho předpoklady a potenciál.
Povaha člověka je současně ovlivněna dalšími znameními, ve kterých stojí jeho další planety:
Luna, Merkur, Venuše a Mars. Ty hrají také roli, takže každý člověk je kombinace několika znamení.
Tentokrát
se budeme
věnovat
těmto znamením:

Znamení
Lev

Začátek a konec
22.7. až 22.8.2016

Živel
Oheň

Panna

22.8. až 22.9.2016

Země

Základní charakteristika lva (Leo):
Lev je považován za krále zvířat - je tedy stavěn nad ostatní
či do středu. Stejně tak i člověk s datem narození od 23. července do 22. srpna má tendence klást důraz na vlastní
Já, chovat se jako král. Král v tomto případě není ekvivalent
negativních vlastností, ale naopak, jako synonymum pro
sebejistotu, sebevědomí, výraznou osobnost. Lva tedy budeme prezentovat jako ohnivé znamení. Idealismus, sny, ambice, velkomyslnost - atributy podporované žhnoucí tvůrčí
energií, které máji "děti Slunce" dostatek. Avšak pozor, každá mince má dvě strany, vše je relativní. Propadne-li Lev
vlastním nedostatkům, je-li panovačný a pyšný - následky
jsou katastrofální. Stejně jako může být energie Slunce tvůrčí, může se rázem proměnit ve spalující, ničící a nekontrolovaný živel. Na své pouti vpřed smete vše, co stojí v cestě.
Stejně jako lev zahyne bez smečky, osobnost "dítěte Slunce"
zahyne bez společnosti. Jsou blaženi, když se na ně upírají
zraky ostatních, zatímco oni stojí ve středu či v čele. Pokud
se Lev někdy stáhne do ústraní, je to proto, aby nabral sílu
a zazářil ještě oslnivěji. Do života si nedají mluvit. Oni si jej
plánují, oni jej řídí. Svých nedostatků si často nejsou ani vědomi, považují je za své, přirozené. Stejně jako by nebyla
růže bez světla a tepla, "nerozkvete" bez něj ani Lev. Miluje
život pod širým nebem, Slunce je nezbytné. Zřejmě nejhorší
stránkou Lví povahy je pohodlnost. Neznají pro sebe omezení a budou si tak dlouho užívat a vychutnávat, až je k činnosti vyburcuje buď nezbytí (třeba finanční), či jejich sny, cíle
nebo příležitost. Často až nakažlivě dobrá nálada a vyloženě
vůdčí schopnosti z nich dělá vedoucí pracovníky, majitele
restaurací, agenty realitních společností, právníky. Prostě se
uplatní všude tam, kde je třeba reagovat rychle, správně
a účinně. Do čela kolektivu je často vymrští krizová situace,
kdy si poradí právě jen oni a stávají se vůdci. Ne však na
dlouho. Po uklidnění a zvládnutí problému ustoupí trochu do
ústraní a vedení předají někomu jinému. Ne z neschopnosti,
ale z chytré vypočítavosti a trochu i pohodlnosti. Pokud se
jim vývoj situace nezamlouvá, znovu zasáhnou a uvedou vše
na pravou míru ("pravou míru" určují zase oni). V manželství však lví pohodlnost a nevázanost nepřispívá k harmonii.
Soulad se znamením: Beran, Střelec
Barva: červená, oranžová, žlutá
Kov: zlato
Rostliny: kopr etina, slunečnice, r ůže,
oliva, pivoňka, hloh
Magické číslo: 19
Šťastná čísla: 1, 3, 6, 9, 36, 93, 111, 6661
Příznivé dny: středa, čtvr tek, neděle
Povaha: choler icko-flegmatická

Vládne
Slunce
Merkur

Základní charakteristika panny (Virgo):
Lidé narození v tomto období jsou mimořádně zvídaví
a hloubaví. Dívají se na život z hlediska rozumu a účelnosti. Zaměřují se na informace praktické, realistické,
racionálně zhodnotitelné - řád a harmonie se stávají
podstatnou složkou jejich myšlení. Slídí tak dlouho,
dokud o určité věci vědí vše, co potřebují. Jsou při této
činnosti obdivuhodně obratní. Informace z různých
zdrojů dávají dohromady, neznámé si domyslí a sestaví
tak neobyčejně přesný obraz. Často si však život
zbytečně komplikují. Při sběru informací by se měli
soustředit jen na skutečně podstatné, podrobnosti
nechat stranou. Vynechat irelevantní detaily a soustředit se na své cíle. Často kritizují dogmatičnost a upozorňují na omyly druhých. Bohužel zapomínají, že i oni
nejsou bytosti dokonalé. Chyby dělají také - jen si jich
nejsou vědomi. V zásadě jsou však Panny tolerantní.
Rovněž jsou tito jedinci mimořádně citliví k utrpení
druhých. Zbytečně se tak trápí. Možná by pomohlo
poznání, že vše má vyšší smysl a řád. Nikdo netrpí bez
příčiny. Zákony karmy jsou neúprosné a (možná právě
proto) spravedlivé. Mysl Panen nejednou podlehne
jejich představivosti - vyvolává pak u nich strach
z potíží, nehod a problémů. Různorodá jsou pak uplatnění v zaměstnání. Úspěch nalézají všude tam, kde je
potřeba rychlého a správného úsudku - tedy zvláště
obchodní sféra. Redaktoři, právníci, učitelé, literáti,
stejně tak i návrháři, plánovači, architekti. Někdy
je ovšem překážkou určitá uzavřenost a stydlivost. Je ji
třeba překonat. Horší je to s partnerským soužitím
a manželstvím. Náročná, věčně nespokojená a rýpavá
povaha je tomu příčina. Když spolu s těmito jde ruku
v ruce ještě tvrdohlavost, problém je nasnadě. Partner
pak hledá pochopení jinde. Zřejmě nejlepším řešením je
manželství s jinou Pannou. Vztah je pak tolerantní
a harmonický. Dále je vhodné uzavřít sňatek Rybou,
případně s Býkem nebo Kozorohem.
Soulad se znamením: Býk, Kozor oh
Barva: hnědá, kaštanová
Kov: r tuť
Rostliny: pšenice, hyacint, levandule, borovice, bez
Magické číslo: 7
Šťastná čísla: 3, 4, 8, 10, 33, 64, 260,
2080
Příznivé dny: pondělí, úterý, stř eda,
čtvrtek
Povaha: melancholicko-flegmatická
Zdroj: internet
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JIHLAVSKÝ JARMARK
Vánoční jarmark v Jihlavě „v novém kabátku“
Vánoční jarmark v Jihlavě začne 9. 12. a skončí 23. 12. Letos Vás překvapí tím, že bude v novém kabátku. Bude lepší
než v minulých letech. Otevřeno bude téměř přes celý den. Na Masarykově náměstí najdete několik desítek dřevěných
stánků, v nichž najdete ozdoby, dárky, občerstvení a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je i bohatý kulturní program:
9. 12. - Vánoční svařák Bosch Diesel
10. 12. - Stříbrná sobota patří dětem
11. 12. - Zpívejme koledy
16. 12. – Vánoce pro celou rodinu
17. 12. - Ohnivé Vánoce s rytíři a šermíři
18. 12. - Bohuš Matuš a jeho koncert

Co si můžete na trzích koupit?
Na vánočních trzích najdete mnoho zajímavého zboží, a to vánočního i klasického, které se v daním období hodí. Můžete tam koupit jmelí, cukrovinky, ryby, vánoční stromky, ozdoby, svíčky, adventní věnce, hračky, keramiku, kožené výrobky a mnoho dalších zajímavých produktů. Samozřejmě nebude chybět tradiční občerstvení, mezi které patří trdelníky, pražené kaštany, svařák, medovina, polévky, sýry, klobásy či bramboráky.
Zdroj: internet

Tvoření s dobrovolnicí Evou Svěrákovou
Je čtvrtek, devět třicet a naše malá skupinka přátel se sešla v krásném prostředí
VORu. Sedíme nad šálkem kávy a nejprve si jen tak povídáme, ale už pomalu začínáme pracovat. Zapneme si pěknou tichou hudbu a pustíme se do díla. Rozdáme si polystyrenové koule, obarvíme a napícháme „uchošťoury“, ale každý vytvoří svou kouli
podle své fantazie. Když je hotovo, prohlížíme s radostí naše dílo a doufáme, že se
bude líbit i ostatním. Už se těšíme na další setkání.
Autorka: Zdenka Rydlová

V zajetí virtuální reality
V listopadu jsem s manželem navštívila Centrum virtuální reality v Brně. Je to kousek od
hlavního vlakového nádraží. Těšili jsme se na to, co nás asi čeká a neuměli si to moc představit.
V místnosti nám nasadili speciální brýle, do rukou jsme dostali dva ovladače, na uši sluchátka. Nejdříve jsme se ponořili do hlubiny oceánu mezi ryby a medúzy, abychom si na virtuální realitu trochu zvykly. Malé rybky proplouvaly přímo přede mnou a větší připlouvaly
z větší dálky. Když se ke mně blížila medúza, odstrčila jsem ji. Byl to příjemný zážitek,
ale ještě nic proti tomu, co následovalo.
Dále jsem si vybrala 3D malování. Levý ovladač byl paleta, pravý štětec. Celý prostor
kolem mne i nade mnou jsem mohla využít k tvorbě. Namalovala jsem sníh, který se pak kolem
mne snášel, duhu, ohromné plameny, které pak celou dobu plály, mračna a další neuvěřitelné
věci, které mě obklopily. Ustoupila jsem do dalšího prostoru a začala malovat znovu, ještě propracovaněji. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
Třetí zážitek ale tohle všechno překonal. Ocitla jsem se na loďce, která se mnou plula
po řece, jež protékala skalnatou krajinou. Rozhlížela jsem se kolem dokola i vzhůru, abych
o nic nepřišla. Vše dokreslovala tajemná hudba. Najednou se loďka přiblížila k vodopádu
a já měla obavy, že se zřítí dolů. V tom se najednou objevila Černá díra, tak jak ji známe
z vědecko-fantastických filmů o kosmu, která mě i s loďkou pohltila a po chvíli jsem byla
v úplně jiné krajině plné zeleně. Na břehu byl stoleček a číšník poklekl a nabízel růži. Plula jsem mezi rákosím a travinami
a užívala si to, když v tom mě do sebe opět vtáhla Černá díra. Za chvíli jsem byla jakoby teleportována do jádra Země. Kolem
mě vybuchovaly sopky, hořely ohromné ohně, všude byly černé skály, hudba byla temná. Vše to bylo kolem mě, kam jsem se
podívala. Na obzoru jsem ale uviděla úzkou štěrbinu ve skále, kudy pronikalo jasné bílé světlo, bylo to jako záchrana. Loďka
plula tím směrem. Nakonec jsem se dostala až k té průrvě a zalilo mě krásné bílé světlo. Bylo to tak osvobozující! Tím program skončil. Bylo to všechno naprosto neuvěřitelné. Chvílemi jsem trochu ztrácela stabilitu a taky se mi z toho nepatrně točila hlava a to ještě venku, když jsme odcházeli. Na tento zážitek hned tak nezapomenu.
Autorka. Hana Korbičková
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Zase tam nepověsili ani jeden párek...

Každoroční šplh
po vánočním stromku ...

Letos asi bude tuhá zima!

Tak už mi ty dárky někdo rozbalte!

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími. Démokritos
Spokojen se svým osudem, budeš žít šťastně.

Horatius

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé.

V
T
I
P

Mami, může doktor lidem způsobovat
bolest?“
„Ano, to může. Záleží na diagnóze.“
„A může mu to někdo oplatit?“
„Ne, to nemůže!“

Jiří Žáček
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Křížovka

Křížovku pro Vás ráda sestavila H. Korbičková

Program VORu
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PŘEJÍ
ZAMĚSTNANCI VORU
Ing. Eva Kantorová

ředitelka Sdružení VOR Jihlava, z. ú.

567 213 700 e.kantorova@os-vor.cz

Veronika Šourková, DiS.

vedoucí služby chráněné bydlení

567 210 861 v.sourkova@os-vor.cz

Lenka Vaňhová, DiS.

vedoucí služby sociální rehabilitace

567 213 896 l.vanhova@os-vor.cz

Renata Nápravníková

vedoucí kreativní dílny, klub, outdoor

567 215 011 r.napravnikova@os-vor.cz

Bc. Iva Skálová

vedoucí služby sociálně terapeutické dílny

567 215 011 i.skalova@os-vor.cz

Bc. Ivana Brychtová

terénní sociální pracovník

567 214 594 i.brychtova@os-vor.cz

Kristýna Opicová, DiS.

terénní sociální pracovník

567 214 594 k.opicova@os-vor.cz

Mgr. Martin Šťastný

klinický psycholog

567 213 288 m.stastny@os-vor.cz

