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V druhé polovině června se v Domově pro 
seniory na Stříbrných Terasách konalo další 
z mnoha představení pro tamní seniory, ale 
nejen pro ně. Podívat se může přijít kdokoliv, 
kdo má zájem a je ochoten věnovat část odpo-
ledne něčemu pěknému.  Už jsem se několika 
podobných představení zúčastnil a vždy se 
s vámi podělil o prožité zážitky v našem časo-
pisu Jiný 
svět a 
pochopi-
telně to 
udělám  
i nyní. 
Velká 
část pro-
gramu 
byla po-
jata jako 
návštěva krále Karla IV. na Stříbrných Tera-
sách. Celé představení, stejně jako ta předchá-
zející,  připravil hlavní kuchař a zároveň kul-
turní referent pan Jelínek. Byl oblečen 
v kostýmu krále Karla IV. v doprovodu dvou 
dam (tamních pracovnic) v královských ró-
bách. 
Ve chvíli, kdy všichni tři nakráčeli do jídelny, 
kde se celé představení konalo, všichni pří-
tomní koukali s otevřenou pusou. Bylo to 
úchvatné. V následující části představení se 
střídal král Karel IV. četbou průběhu svého 
života s písničkami zpívanými našim Marti-
nem Z. a zpěvákem a hráčem na harmoniku, 
také Martinem, ale M. Král Karel IV. byl jed-
ním z nejvýznamnějších panovníků evrop-
ských dějin. 
Roku 1346 se 
stal římskoně-
meckým krá-
lem, roku 
1347 českým 
králem a roku 
1355 byl ko-
runován císa-
řem Svaté říše 
římské.  
 

Pod jeho vládou se Česko stalo na celá 
desetiletí duchovním centrem Říše římské 
a „Zlaté město“ na Vltavě přetvořil ke 
kulturnímu středobodu Evropy. Císař Ka-
rel IV. vybudoval svoje rodné město jako 
hlavní město celé říše. Nechal postavit 
Karlův most, založil v Praze univerzitu, 
položil základní kámen ke Katedrále sva-
tého Víta a nechal zbudovat Nové Město 
Pražské. Současně přivedl zemi k do té 
doby neznámému blahobytu - srovnatelné-
mu jen s dobou přemyslovských krá-
lů.Naše země a celá Evropa mu má za co 
děkovat! V celostátní anketě v roce 2005 
byl zvolen největším Čechem v dějinách!  
Musím se ale vrátit na Stříbrné Terasy. 
V průběhu střídá-
ní četby a zpěvu 
byl všem přítom-
ným podáván 
punč se zákuskem 
a jahodami. Nejen 
pan Jelínek, ale 
také oba zpěváci 
se opravdu činili  
a zazpívali asi 20 
písniček. Všichni 
víte, jak náš Mar-
tin nádherně a procítěně zpívá. Celé vy-
stoupení bylo úchvatné a uklidňující. Opět 
další balzám na nemocnou dušičku. 
V průběhu akce jsem si také příjemně  
popovídal se zakladatelem a dlouhodobým 
vedoucím folklórního souboru Vysočan 
(ve kterém nyní tančí a zpívá naše paní 
ředitelka) panem Brtníkem. Povídali jsme 
si o ne zrovna lehkých začátcích souboru, 
o době jeho nesčetných úspěchů, ale také 
o obrázcích, které sám maloval a vytvářel. 
Jsou vystaveny v tamní jídelně a přileh-
lých prostorách. Byl to velmi příjemný 
rozhovor na závěr. Prožil jsem velmi pěk-
né všední odpoledne (pro mne sváteční)  
a už se těším na příští! 
 

Autor: Pepa Benda                   
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7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA    
Nových sedm divů světa (sedm novodobých divů světa) bylo vyhlášeno 7.7.2007 v Lisabonu. Přímý přenos přenášelo 
mnoho televizních stanic na světě. Hlasování se po internetu zúčastnilo více než 100 miliónů lidi z celé planety.  
Seznam novodobých divů vznikl o 2200 let později než seznam starověkých divů světa. 

Přehled novodobých divů světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škodolibá Billa aneb Jak jsem se načekalaŠkodolibá Billa aneb Jak jsem se načekalaŠkodolibá Billa aneb Jak jsem se načekalaŠkodolibá Billa aneb Jak jsem se načekala    

 1. novodový div světa: Chichen Itza  
Nejúchvatnější svatyně Mayů. Tajemné místo prosáklé magickou atmosfé-
rou. Z pyramidy dýchá intenzivní síla. Toto chrámové město se nachází na 
mexickém poloostrově Yucatan. Bylo ekonomickým a politickým centrem  
mayské civilizace. V roce 987 toltécký král Kukulcan dobyl město a učinil 
ho centrem říše. Architektura města je tedy směsí mayské a toltécké kultu-
ry. V centru města se nachází schodišťová Kukulcanova pyramida, na jejíž 
schodišťové zídce lze v den jarní a podzimní rovnodennosti pozorovat 
pohybující se stín hada. 

Č. Div Civilizace Vznik Dochovaný? Stát Místo 

1. Chichen Itza Mayové 6. st.n.l. ano Mexiko Yucatan 

2. Socha Krista Spasi‐
tele 

novodobá 1931 ano Brazílie Rio de Janei‐
ro 

3. Velká čínská zeď Číňané 7.st.př.n.l. – 
17.st.n.l. 

ano Čína u Pekingu 

4. Petra Nabatejci 1.st.n.l. ano Jordánsko Wadi Musa 

5. Machu Picchu Inkové 15.st.n.l. ano Peru Cuzco 

6. Coloseum Římané 1.st.n.l. ano Itálie Řím 

7. Taj Mahal mughalská 1654 ano Indie Agra 

Infomace pro Vás na internetu vyhledala Jarmila Denemarková  

Zase stojím ve frontě u pokladny. Taky vás to nebaví jako mne? Nákupu mám na celý víkend, už abych byla doma.  
Stojím a čekám netrpělivě, až budou odbaveni všichni zákazníci přede mnou. Nudím se. Rozhlížím se kolem a čtu si,  
co je kde napsáno. Oči zabloudí na nápis nad pokladnou: Jestli je před vámi víc jak pět zákazníků a nejsou otevřeny 
všechny pokladny, řekněte si o slevový kupon. Hm, to jsem ani nevěděla, jaké jsou tu možnosti, a to už sem  
chodím tolik let. Počítám. Přede mnou je sedm lidí. A tak jo, řeknu si, bude to odměna za tyhle prostoje. Když jsem  
přišla na řadu, sdělila jsem svůj požadavek pokladní. Ani nehnula brvou a unaveně zavolala telefonem vedoucí. Dlouho 
jsem čekala, než vůbec přišla a pak jsem znovu dlouho čekala, než se opět vzdálila a než přinesla kupon na 25 Kč.  
To už jsem byla celá učekaná. Na kuponu bylo napsáno: ČAS JSOU PENÍZE. Příště už si zřejmě o žádnou slevu  
neřeknu. Ujely mi všechny autobusy… 

Autorka: Hana Korbičková 
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Ve čtvrtek 28. července zorganizovaly vedoucí pracovnice VORu výlet do restaurace Kolnička v Lukách nad Jihlavou. 
Sraz jsme měli na Hlavním vlakovém nádraží v 11:15 h a u mne se opět projevilo stáří. Říkal jsem si, že stačí vyjít z bytu 
o půl desáté. Šel jsem pochopitelně pěšky, jak je u mne zvykem a na nádraží dorazil 
v deset hodin. Teprve, když jsem nikoho neviděl, tak si uvědomil, že jsem dorazil o více 
než hodinu dříve. ACH TA TOLIKRÁT PROKLÍNANÁ PAMĚŤ! Na nádraží se nás  
sešlo 18 včetně pěti vedoucích pracovnic VORu a Hanka z Nové Studnice přijela do Luk 
autem. Pro mne byla účast tolika klientů velkým a milým překvapením. Cesta vlakem 
proběhla v klidu a hlavně, vzhledem ke krátké vzdálenosti, i rychle. Z nádraží jsme  
vyrazili asi kilometr pěšky do Kolničky. Tam už jsme měli rezervované stoly na zahrádce. 
Prostředí je zde velice příjemné a stylově upravené. Obsluhující personál chodil bosky.  
Po usazení přinesl vrchní Jídelní lístek. K pití nabízeli domácí limonády různého druhu, 
např. okurkovou, rakytníkovou, zázvorovou a jiné. Já si dal okurkovou a byla velice chut-
ná a hlavně osvěžující. Jako hlavní jídlo jsem si vybral meruňkové tvarohové knedlíky  
a těšil se, jak si pochutnám. Ale ouha! Vrchní přinesl velký talíř a na mne se z něj usmíva-
ly dva knedlíky sypané skořicovým a moučkovým cukrem přelité kapkou rozpuštěného 
másla. Jen jsem zalapal po dechu!!! Chvíli jsem si myslel, že jsem terčem nějakého neja-
pného vtipu personálu. Ale omyl, byla to skutečnost, za 85,-Kč poněkud drahá. Byl jsem 
v takovém šoku, že jsem zapomněl z batohu vyndat fotoaparát a tento „vydatný“ oběd 
vyfotit. Teprve doma jsem se rozhodl něco podobného připravit a ukázat vám skutečnost 
(mně se podařily knedlíky jen o trochu menší než tamní servírované). Knedlíky byly  
hodně chutné, ale pro chlapa přece jenom malá porce. Jo, chybami se člověk učí i v pokročilém věku. Po obědě nás osm 
lidí (ostatní jeli autobusem nebo autem) vyrazilo pěšky směr Jihlava. Šlo se opravdu pěkně, počasí bylo vhodné na výlet. 
Šlapali jsme statečně po cyklistické stezce, vyhýbali se cyklistům a snažili se držet tempo nasazené Haničkou P. Měli 
jsme co dělat, abychom jí stačili. Zhruba v polovině cesty Renatka rozhodla dát si pauzu, sednout si na lavičky a odpočí-
vat. Ale dopadlo to tak, že odpočívaly pouze vedoucí pracovnice a my zbylí čtyři klienti šlapali dál. V Malém Beranově 
jsem se oddělil od ostatních a šlapal na Jihlavu sám. Ostatní jeli MHD. Šel jsem tuto trasu poprvé a nezvolil tu nejkratší 
trasu. Odbočil jsem až za Holovým mlýnem a vyšel u hřbitova na Kalvárii. Čekal mně ještě asi kilometrový pochod  
domů. Dorazil jsem v pořádku a dal si s chutí na obědo-večeři smažený květák s bramborem a zeleninou. Musím se  
přiznat, že to pro mne byl velice příjemný výlet strávený v nádherné přírodě. Kde toto v Jihlavě uvidíte a zažijete? Dodal 
mně spoustu sil do života! VÍCE TAKOVÝCH KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ!!!  Nosím u sebe krokoměr, který ukazuje ušlé 
kilometry, počet kroků, spotřebované kalorie i množství spálených tuků. Během výletu jsem ušel asi 16 kilometrů  
a našlapal 26 tisíc kroků. Udělal jsem opravdu hodně pro svoje zdraví!                
                                          Autor: Pepa Benda 

Korpus: 1 a ½ hrnku mletých sušenek (např . Esíčka či dětské piškoty), ½ hrnku rozehřátého (nepřepáleného) 
másla, lžíce cukru 
 
Náplň: 3 měkké tvarohy, 3 vejce, šťávu z půlky citronu, 3 lžíce rozehřátého másla, ½ hrnku cukru, jahody či jiné 
ovoce 
 
Mleté sušenky s máslem a cukrem spojíme a směs namačkáme na dno i boky 
vymazané dortové formy. Tvaroh, vejce, cukr, citronovou šťávu a máslo  
vymícháme do hladka a polovinu nalijeme do formy. Poklademe pokrájeným 
ovocem a přilijeme druhou polovinu náplně. Pečeme při teplotě 165 °C  
asi 50 minut. Nechte vychladit (nejlépe přes noc). Před podáváním možno  
dozdobit ovocem popř. snítkou máty. 
 
Dobrou chuť! A nesnězte to celé během půl hodiny. Vím, je těžké odolat! 
 
Recept pro Vás připravila a hotový koláč nafotila H. Korbičková. 

Jahodový cheesecake /čti: čískejk/ – neodolatelný 

 

Vorácký výlet do Kolničky!Vorácký výlet do Kolničky!Vorácký výlet do Kolničky!Vorácký výlet do Kolničky!     
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Velký jezdecký den  
v Kladrubech nad Labem 

Koncem června jsem se zúčastnil se Zookoutkem  
Psychiatrické nemocnice Jihlava Velkého jezdeckého dne 
v Kladrubech nad Labem. Národní hřebčín v Kladrubech 
je od roku 2002 včetně základního kmenového stáda  
starokladrubských běloušů národní kulturní památkou.  
Je zde ustájeno přes 200 koní. Na výlet nás vyrazilo  
přes 60 a musel jet nejen velký autobus, ale také Ikarus. 
Jela se mnou i moje sestřička s manželem. Počasí jsme  
měli příjemné, nebyla ani zima, ani příliš velké teplo.  
Po příjezdu jsme navštívili chovatelskou ukázku plemen-
ných koní na Hlavním nádvoří hřebčína. Viděli jsme sta-
rokladrubské plemenné hřebce – bělouše, vraníky i klis-
ny. Po skončení přehlídky jsme si prošli stáje.           
                                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpolední program jsme sledovali z hlavní tribuny spolu 
s několika tisíci diváky a bylo se čtyři hodiny na co dívat. 
Při zahájení projely kolem nás kočáry s čestnými hosty - 
dvojspřeží, čtyřspřeží i šestispřeží. Následoval kočárový 
rej a skoková čtverylka. Zvláště zajímavá byla čtverylka 
v dámských sedlech, při které jezdkyně sedí v dámských 
sedlech z boku koně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po přestávce následovala ukázka jízdního oddílu Městské 
policie Pardubice. Zajímavá soutěž proběhla ve skoku 
mohutnosti. Následoval první vrchol odpoledne, a to 
ukázka Uherské pošty. Jednalo se o pětispřeží, při kterém 
byli vepředu zapřáhnuti tři koně a za nimi koně dva, na 
kterých stál jezdec (pošťák) rozkročmo s jednou nohou 
vždy na jednom konci. Úžasné, ale velice nebezpečné 
hlavně ve chvíli, kdy při průjezdu kolem tribuny koně 
rozcválali. Vše dopadlo bez úrazu koně nebo jezdce. Za-
jímavá byla voltižní ukázka dětí na koních. Mně zaujaly 
dvě šestileté dívenky a jejich umění jízdy na koni. Obdi-
voval jsem, jak v tomhle mladém věku dokáží stát na 
koni bez držení a dělat na nich různé cviky. Klobouk dolů 
před nimi. 

 
 
Odpoledne bylo zakončeno šestnáctispřežím. Bylo tedy za-
přáhnuto 16 koní vždy po dvou. A jestli si dokážete předsta-
vit, že kočí Jirka Nesvačil  musel držet v každé ruce osm 
opratí a těmi řídit toto spřežení, víte, jak náročné toto vy-
stoupení bylo nejen pro kočího, ale i pro koně. Vše proběhlo 
v úžasné atmosféře, do které jsem byl vtažen i já a opomněl 
tuto světovou raritu vyfotit.  
    
Na závěr musím napsat, že se nám všem zúčastněným den 
strávený v hřebčíně moc líbil.  PROSTĚ ÚCHVATNÉ PRO 
TY, KTEŘÍ  MAJÍ  KONĚ  RÁDI! 

Autor: Pepa Benda 

Zdroj: internet 
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Hodonínský vojáček 

   
Hodonínský vojáček se jmenuje pivo vařené v Hodoníně. Tam jsme jeli v červenci 
s manželem a s organizací Roska na výlet. Autobus nás zavezl k řece Moravě a my 
se těšili, jak po ní poplujeme na lodi. A nebyla to loď ledajaká. Byla to loď pirátská 
a my měli být pirátskou výpravou. To bylo povyražení pro přítomné děti. Kapitán 
nejdřív skoro všem vyhuboval, že se ráno oholili, protože pořádný pirát má mít 
vousy a že prý nám je všem domaluje. Kdo nebude mít vousy, nesmí na loď.  
„Já nechci mít fousy,“ zafňukala jsem. „Já taky ne,“ manžel na to. „Ale budeme 
muset,“ povídám. „Já ne, já jsem asertivní,“ prohodil manžel. A tak jsme si radši 
stoupli dozadu, protože co kapitánovy oči nevidí, ruka nenamaluje. Nakonec jsme 
se  „okrase“ vyhnuli a pomalované byli převážně děti, které v roli pirátů hledali  
a našli poklad. Plavba po Moravě byla půvabná, nikdo netrpěl mořskou nemocí neb 
vln nebylo. Dokonce jsme z lodi vystoupili na Slovensku (řeka Morava tvoří hrani-
ci mezi ČR a SR). Byla to louka se stromy a keři. Manžel mě vyzval: „Vyfoť si 
celkový pohled na Slovensko: „Vyfotila jsem tudíž tu louku.. 

Pirátská výprava na řece Moravě 

"I bez brýlí vidím, že máš špínu za nehty." 

Dalším cílem byla ZOO. Byla rozlehlá a vypadala jako ZOO 
v Jihlavě před 20 lety.  Vypadala obyčejně, ale zvířata byla neoby-
čejná  – bílí lvi, šimpanzi učenliví, tygři, velbloudi, lamy atd. Dlou-
ho jsem se dívala na párek šimpanzů, kteří se k sobě tulili a něžně se 
ožižlávali. Manžel mě podezíral, že jim závidím.  Posilnili jsme se 
kávou a zmrzlinou a jeli k třetímu cíli naší cesty – k Bukovanskému 
mlýnu. Jeden inženýr si v roce 2004 splnil svůj dětský sen a postavil 
skutečný větrný mlýn podle holandského vzoru. V přízemí byl vy-
baven křesly, krbem, obrazy, vše připomínalo staré časy. V dalším 
patře se platilo vstupné a mohly jsme si zakoupit vystavené kera-
mické hrnečky, misky, talíře džbánky… Vše krásně malované. Ve 
druhém patře spočívaly věci denní potřeby z přelomu 19. a 20. sto-
letí – šicí i psací stroje, vybavení kuchyně, svaté obrázky atd. 
V nejvyšším poschodí byla vyhlídka do kraje. Kolem mlýna byly 
domečky na ubytování a stylová moravská restaurace i s vinným 
sklípkem hluboko pod zemí, kam jsme si zašli koštovat víno. 

Výlet byl krásný, jen jsem se nemohla pokochat vzpomínkami na něj na zpáteční ces-
tě autobusem. Za nás si totiž sedli dva hošíci. Hošíci plní energie, kteří nechtěli jen 
tak sedět, chtěli ještě všechnu energii ze sebe vydat. Po jejich náporu jsem málem 
přehodnotila svůj kladný vztah k dětem. Po určité chvíli jejich vyvádění jsem je požá-
dala o trochu klidu. Později jsem řekla staršímu z nich, aby tomu mladšímu zazpíval 
nějakou ukolébavku a uspal ho, aby byl chvíli ticho. Mladší během cesty zopakoval 
nejméně 50 x nově objevené slovo „marihuhána“, a pirátské „ruce vzhůru, gatě dolů“. 
Jezdil nám autíčkem po sedadle, nebo do něj klepal. Naštěstí chlapci vystoupili už 
v Brně. Radostí jsem snědla celou Margotku. Byl to poučný výlet a splnil dva úkoly. 
Za prvé, že jsme viděli spoustu pěkných míst a za druhé jsme prošli velkou zkouškou 
trpělivosti. 

Autorka: H. Korbičková 
Foto: H. Korbičková 
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SLUNEČNÍ ZNAMENÍ SLUNEČNÍ ZNAMENÍ SLUNEČNÍ ZNAMENÍ SLUNEČNÍ ZNAMENÍ ––––    2. ČÁST2. ČÁST2. ČÁST2. 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 blížencům a rakovi:  

 

Znamení Začátek a konec Živel Vládne 

Blíženci 20.5. až 21.6.2016 Vzduch Merkur 

Rak 21.6. až 22.7.2016 Voda Luna 

Základní charakteristika blíženců (Gemini): 
Velmi zvláštním a psychologicky jistě zajímavým zna-
mením jsou Blíženci. Podvojná a jaksi rozštěpená povaha 
je neoddělitelným rysem znamení Blíženců. Případy roz-
polcených osobností jsou sice velmi vzácné, ale v proti-
kladech si mysl Blíženců přímo libuje. Dá se u nich vy-
pozorovat zajímavý vzorec chování - Blíženci vzplanou  
a hned ochladnou, aby mohli znovu vzplát. Často si to 
neuvědomují, ale ničí tím hlavně sebe. Nervy máme pře-
ce jen jedny! Pokud se vyskytnou problémy, může vlíd-
nost rázem vystřídat nedůvěra. Nejednou se z nich stávají 
pesimisté a skeptici. Nejvíc by si Blíženci měli hlídat  
a vážit to, čeho dosáhli. Každý úspěch si totiž představují 
jako stavbu postupujíce ke stále vyšším a vyšším poscho-
dím, snadno by mohli přehlédnout překážky, které jejich 
naděje zbortí. Zůstanou jen rozvaliny. V podnikání mají 
Blíženci široké pole působnosti. Jsou to dobří organizáto-
ři, obchodníci a ve spekulacích si přímo libují. Úspěšní 
jsou v reklamní činnosti a ostatních oborech, kde je třeba 
držet krok s dobou a se změnami a novinkami, jež s ní 
přicházejí. Jako partneři se k sobě dobře hodí Blíženci  
s Váhami, stejně jako s Vodnáři. Vzhledem ke kolísavé 
povaze zmíněných znamení to však vyžaduje, aby se mír-
nili, jinak to občas může slušně zaskřípat. Neobyčejně 
výhodnou kombinací je spojení Blíženců se Střelcem. 
 
Soulad se znamením: Váhy, Vodnář  
Barva: žlutá, hnědá, kaštanová 
Kov: r tuť  
Rostliny: bez, máta, meduňka, pomněnka, líska,  
tymián 
Magické číslo: 7 
Šťastná čísla: 3, 8, 12, 13, 23, 
64, 260, 2080 
Příznivé dny: úterý 
Povaha: melancholický  
sangvinik  

Základní charakteristika raka (Cancer): 
Tomuto vodnímu znamení vládne oběžnice naší rodné Země 
Měsíc (odtud tedy pojmenování jedinců narozených v tomto 
znamení - "měsíční lidé (děti)". Měsíční děti jsou smýšlením 
spíše tradicionalisté, však jejich povaha jest proměnlivá 
(dalo by se říci "jako sama Luna"). Panuje spíše představa  
o Raku jako o znamení domáckém, milujícím teplo rodinné-
ho krbu. Ale právě Raci bývají na cestách výteční společní-
ci, kterým není dobrodružství a vzrušení z neznámého cizí. 
Díky další "račí" vlastnosti - obrovské nadšení pro věc - 
bývají Raci velmi úspěšnými osobnostmi. Musí se však nau-
čit smýšlet poněkud liberálněji a s určitým nadhledem (měli 
by překonat svou vlastnost citovanou výše - díky tradicio-
nálnějšímu smýšlení totiž často tíhnou spíše k minulosti  
a ověřeným postupům.) Z Raků bývají schopní vědci, archi-
váři, historici i učitelé. Nejeden Rak vynikl i jako právník či 
politik. Díky jejich citlivosti a trpělivosti tíhnou i k umění - 
hudba, literatura apod. V podnikání jsou úspěšní věnují-li se 
určitému řemeslu nebo působí-li jako kupci. Mají totiž mi-
mořádný cit pro kvalitu a poctivost. Spekulace je jim cizí. 
To by ale mohl být problém (zvláště v dnešní době), měli by 
se naučit jisté zdravé agresivitě a soutěživosti, jinak zůsta-
nou pozadu. Pro manželský život zdá se být nejvhodnější 
kombinací Rak a Kozoroh. Hodí se k sobě i s Rybami,  
Štírem a Váhami. Pozitivem jest domácká povaha Raků. 
 
Soulad se znamením: Šťír , Ryby 
Barva: fialová, bílá 
Kov: stř íbro 
Rostliny: mák, bř íza, konvalinka 
Magické číslo: 2 
Šťastná čísla: 2, 5, 9, 12, 48, 81, 
369, 3321 
Příznivé dny: pondělí, čtvr tek, 
pátek 
Povaha: flegmatická  
 
 
 
 
 
Zdroj: internet 
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Fenek ušatý? Ale ne! Jen náš kocourek.  

Úspěch jihlavských zoologů - 
dvouhlavá žirafa 

Zdroj: internet 

Autorka: H. Korbičková 
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Nikdy nikomu neberte naději. Mohlo by to být to jediné, co člověk má. 
 

Každý den si vychutnejte krásu i obyčejné věci. 
Marcus Aurelius 

VVVV    

T 

IIII    

P 

YYYY    

    

  
„A jak to máte vy s dovolenou?“ „Těžký. Kdy pojedu, to rozhodne vedoucí, kam pojedu, to roz-
hodne manželka a já musím rozhodnout, kde na to vzít.“ 
 
 
Pán se ptá v cestovní kanceláři na levnou dovolenou v zahraničí. „Ano, mám tady ještě jednu – 
cesta kolem světa.“ „Okolo světa?“ „Ano. Pěšky.“ 
 
 
U benziny: „Pane, kolik stojí kapka benzinu?“ „Nic.“ „A 10 kapek benzinu?“ „Taky nic.“ „Tak 
mi nakapejte plnou nádrž.“ 

Spokojené stáří podle našich dědečků a babiček! 

Autor snímku :                              Autorka figurek : 
Pepa Benda                                    Moje bývalá stonařovská sousedka. 

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.  
Václav Havel 
 
 
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. 
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Křížovka babího léta Křížovka babího léta Křížovka babího léta Křížovka babího léta ----    výrok Jana Werichavýrok Jana Werichavýrok Jana Werichavýrok Jana Wericha    

Vylosovaný výherce získá  z kavárny kávu dle vlastního výběru!  
Křížovku pro Vás ráda sestavila H. Korbičková 

                  Součást ohně   

                   Co má zlaté dno?   

                Jméno Komenského  

                       Mužský hormon   

                    Ženský hormon   

                 Něžný cit    

                Řešeto    

                  Oděv s krátkými rukávy  

                 Boj mezi státy   

  Í                

                 Jméno zpěváka Ledeckého  

                  Člověk pečující a chránící příroku 

                Reakce na v.p   

               Číslovka    

                    Východní soused Slovenska  

                 Závaží na cvičení   

  Á                

                 Stvoly zralého obilí   

                  Výrobek z mléka   

                 Co založil Priessnitz v Jeseníku? 

                   Náplň do psacího pera  

                Když zpívají dva   

                  Vedle bydlící   

                  Samec od slepice   

                Prchavý plyn   

                Zvuk následující po blesku  

                Přítel Shreka   

                Část oděvu na krk   

               Sádlo    

  Ě                

                   Obrys těla   

                     Přenos myšlenek   

  Í                

Zajímavý obrázekZajímavý obrázekZajímavý obrázekZajímavý obrázek    
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Sdružení VOR přijalo v posledních třech měsících dvě nové mladé pracovnice pro terénní službu Bc. Ivanu 
Brychtovou a Kristýnu Opicovou, DiS. Abychom se o nich něco více dozvěděli, odpověděly mi na několik otázek. 

Kolektiv pracovnic VORu mládneKolektiv pracovnic VORu mládneKolektiv pracovnic VORu mládneKolektiv pracovnic VORu mládne    
Rozhovor připravila H. Korbičková 

1. S lidmi s duševními poruchami jsem se setkala během studia na vysoké škole, kdy jsem 
měla možnost absolvovat praxi v havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici. Byla jsem zde 
na třech odděleních, na kterých jsem se setkala s různými druhy psychických onemocnění. 
 
2. Vyloženě událost, která rozhodla, že nyní pracuji v sociální sféře, nenastala. Po ukonče-
ní středoškolského studia jsem se rozhodovala, co dál a velice mě zaujal obor zdravotně - 
sociální pracovník na vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Po úspěšném splnění přijíma-
cích zkoušek jsem tedy nastoupila na denní  
studium a nyní jsem velice ráda, že jsem se rozhodla právě pro tento obor.  
 
3. K této práci mě motivuje to, když vím, že moje práce je prospěšná a užitečná lidem, kte-
ří potřebují nebo si požádají o určitou formu pomoci. Do náplně mé práce patří např. tyto 
služby - poradenství, vyjednáván s úřady, doprovod klienta, pomoc s administrativními 
záležitostmi nebo pomoc s finančním hospodařením. Práce probíhá tak, že jdu ke klientovi 
domů a tam společně rozebíráme klientovi záležitosti, které potom dále zvoleným způso-
bem řešíme. 
 

      4. Je mi 23 let a bydlím v Havlíčkově Brodě. Mám dva starší bratry (Jan a Michal) a díky  
     Honzovi jsem dvojnásobná teta. Ráda sleduji sport a na základní a krátce i na střední škole 
     jsem závodně hrála florbal. Také ráda chodím do kina nebo jen tak posedět s kamarádkami.  

1. Začala jste pracovat v z. ú. VOR, který podporuje lidi s duševními poruchami, už jste se někdy s takovými 
lidmi setkala? 

2. Byla ve Vašem životě událost, která rozhodla, že nyní pracujete v sociální sféře? 
3. Co Vás motivuje k této práci? 
4. Abychom Vás více poznali, řeknete nám něco více o sobě? 

Ivana Brychtová 

  
 
 
1. Ano, s lidmi s duševním onemocněním jsem se setkala při studiu na Vyšší odborné 
škole sociální v Jihlavě. V prvním ročníku jsem chodila na praxi do Psychiatrické ne-
mocnice v Jihlavě - gerontologické oddělení. 
 
2. Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi. Když jsem se rozhodovala pro obor, který budu 
studovat, zvolila jsem obor sociální práce, který je pro mě velmi zajímavý. Po dokonče-
ní studia jsem pracovala dva roky v Domově pro seniory v Pelhřimově - vymýšlela a 
realizovala jsem různé aktivity (tvoření, cvičení, výlety, procházky, přednášky, vystou-
pení, kapely) pro seniory. Nyní dálkově studuji Vysokou školu polytechnickou v Jihla-
vě, obor zdravotně - sociální pracovník. 
 
3. Mou motivací pro práci v sociální sféře je radost z toho, že mohu pomoci druhým. 
Jelikož jsem do VORu nastoupila 1. 8. 2016, tak se teprve rozkoukávám - poznávám 
nové kolegy, klienty a práci samotnou. 
 
4. Je mi 25 let. Bydlím v Pelhřimově. Baví mě tvořit a vyrábět (enkaustika, výroba sví-
ček a mýdel, pletení z ruliček z novin, různé techniky na tvoření). Ráda poznávám nové lidi a učím se nové věci. Moje 
nejoblíbenější jídlo je pizza a těstoviny na různé způsoby. Nejím ryby a houby. 

Kristýna Opicová 

 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám oběma, abyste byly ve VORu spokojené a práce Vás bavila! 
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