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Expert: Za covidu je

zvyšuje. Roli v tom hrají obavy o vlastní zdraví

třikrát víc depresí. Lidem

dy spojené s restriktivní dobou, ale i opatření,

nepřijde divné nemít
radost ze života.

nebo zdraví blízkých, ekonomické obavy a dopakterá nám znemožňují běžně fungovat, setkávat
se s lidmi, dělat různé sporty, zkrátka věci, které
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přispívají k naší duševní pohodě. Mnoho lidí,
kteří ekonomicky zvládli první vlnu, nezvládají vlnu druhou. Nouzový stav trvá už dlouho a nevíme, kdy skončí. A takto velká změna
životního stylu může vést jak k přímým dopadům na psychiku, tak ke změnám v kvalitě
spánku, chuti k jídlu, pohybu a podobně, tedy
věcem, které významně ovlivňují naše duševní zdraví.“
Kolik z těchto lidí vyhledá odbornou pomoc?

Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví.
Foto: Aktuálně.cz

Psychické zdraví Čechů se v důsledku pandemie
zhoršuje, duševním onemocněním trpí už každý
třetí dospělý. "Zaznamenali jsme trojnásobný
nárůst depresí i rizika sebevražednosti a dvojnásobný nárůst úzkostí," upozorňuje Petr Winkler,
vedoucí výzkumného programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Přestože
psychických problémů v populaci přibývá, lidé
často nevyhledají odborníka.
Z vaší poslední studie provedené v listopadu
vyplynulo, že v důsledku covidu trpí nějakým
duševním onemocněním už každý třetí Čech.
O jaké psychické problémy se jedná?
„Ve zvýšené míře se vyskytují úzkosti, deprese,
riziko sebevražednosti. První studii jsme uskutečnili už na jaře, ta je již publikovaná. A další jsme
opakovali na konci listopadu. Ta ukázala, že výskyt duševních onemocnění neklesá, spíš se pořád

„Lidé pořád často vůbec nejdou za odborníkem. Tak už to ale bylo v době před covidem.
V oblasti duševního zdraví většina lidí odbornou
pomoc nehledá. Nejvíc patrné to je u poruch chování způsobených užíváním alkoholu, kdy za
odborníkem nejde až 90 procent lidí. Svoje chování považují za normální. V tomto ohledu tu je
pořád nízká gramotnost. Lidé si často neuvědomují, že to, jak se cítí, není normální život, jaký
má být, ale že se může jednat o projevy nějakého
psychického problému. Nepřijde jim divné, že
běžně nemají radost ze života, berou to tak, že ten
život takový je. Mnoho lidí proto žije s úzkostmi,
latentní depresí a nic s tím nedělá. Typické to je
třeba u starých lidí, kterým by antidepresiva,
psychosociální intervence nebo kombinace obojího často velmi pomohla.“

stránka 2
Takže v Česku je pořád ještě rozšířen názor, že je ostuda

už to může velmi pomoct, a případně kontaktovali odborníka.

chodit k psychiatrovi?

Pokud už jsou jejich stavy hodně akutní, takže už si třeba dělají

„Rozhodně. Lidé se bojí, co by si o nich mysleli ostatní, kdyby

konkrétní plány, jak si vzít život, pak doporučuji okamžitě se

brali psychofarmaka a chodili k psychologovi či psychiatrovi.

obrátit na odbornou pomoc, ať už krizová centra nebo linky

Změnilo se to jedině ve větších městech a spíš u mladších lidí.

důvěry.“

Podle našich dat ale během covidu došlo k dalšímu navýšení
počtu lidí, kteří nevyhledají odbornou pomoc. Velkou roli v tom

Kteří lidé jsou podle vás psychickými problémy v důsledku

může hrát právě stigma, které tu kolem odborné pomoci v ob-

covidu zasaženi nejvíc?

lasti duševního zdraví stále ještě panuje.“

„Zaměřili jsme se na dospělé, kteří nejsou v institucionální péči,
jako jsou domovy pro seniory nebo jiná zařízení sociální péče.

No a nemohla tomu pomoct právě situace kolem covidu?

A mezi nimi jsou nejvíce zasaženi lidé, kteří přišli o práci nebo

Nemají lidé větší pochopení pro ty, kteří psychiatra vyhleda-

o příjem, došlo u nich třeba ke zkrácení pracovního úvazku.

jí, když sami prožívají podobné obtíže?

Druhou skupinou jsou mladí dospělí od 18 do 35 let. Mezi nimi

„Myslím, že v důsledku covidu se skutečně stalo celkově přija-

jsou lidé, kteří studují na vysokých školách. Jejich způsob živo-

telnější mluvit o takových problémech otevřeně. Došlo tu k

ta se změnil mnohem víc než třeba u seniorů. Navíc je to ekono-

daleko většímu celospolečenskému vnímání duševního zdraví.

micky zranitelnější skupina, jejich kariéra se teprve rozbíhá,

Situace na nás doléhá, jsme více schopni si to přiznat a mluvit o

mají hypotéky či jiné finanční závazky nebo jsou odkázáni na

tom. Na druhou stranu tu jsou pořád skupiny lidí, pro které je

zdroj příjmu z brigád, kterých také ubylo. Často to jsou lidé,

pořád velký problém si přiznat, že mají depresi či trpí úzkostí.

kteří mají malé děti, musí se jim věnovat, u toho zvládat práci

Klasickým příkladem jsou muži v dělnických profesích, kteří

on-line. Nároky jsou obrovské a promítá se to do psychické

bydlí v menších městech nebo na vesnicích.“

zátěže. Nemáme spolehlivé údaje o dětech a adolescentech, ale
jak ze světových studií, tak ze zpětné vazby, kterou dostáváme z

Jak často se lidé nedostanou k odborníkovi včas? Ordinace

různých institucí, škol a organizací, víme, že i u nich došlo k

se dnes rychle plní, lékaři nestíhají…

významnému zhoršení duševního zdraví.

„Záleží to velmi na tom, v jakém regionu se nacházíte. V Praze
je stále dobrá dostupnost psychiatrů či psychologů, ale třeba v

Zkoumali jste, zda se v důsledku covidu zhoršuje psychika

Karlových Varech je to podstatně horší. Je si však třeba uvědo-

lidí, kteří předtím neměli žádné psychické onemocnění, nebo

mit, že jsou zde i jiné formy pomoci, například telefonické lin-

už měli nějaké příznaky před covidem?

ky, on-line chatové služby a podobně. Všeobecná zdravotní

„My jsme toto přímo nezkoumali, ale z mezinárodních studií

pojišťovna zase v reakci na covid spustila program, v rámci

vyplývá, že jde převážně o nově vzniklá onemocnění související

něhož mají lidé nárok až na deset hodin psychosociálně-

se stavem okolo pandemie.“

terapeutické intervence. Podobný program nyní přidávají i další
pojišťovny.“
První studii jste provedli na jaře, druhou v listopadu. Jsou
mezi nimi nějaké rozdíly, ať už v tom, jakými problémy lidé
trpí nebo jaké skupiny obyvatel jimi trpí?
„Až tak se to neliší. Stejně jako na jaře jsme i na podzim zaznamenali trojnásobný nárůst depresí i rizika sebevražednosti a
dvojnásobný nárůst úzkostí. Varující mi přijde, že nadále roste
riziko sebevražednosti. Doufám, že se to nepromítne v počtech
dokonaných sebevražd.“
Na koho se mají obrátit lidé, kteří pomýšlejí na sebevraždu?
„V první řadě doporučuji zamyslet se nad tím, jak intenzivní
myšlenky na sebevraždu jsou. Jestli jsou zatím pouze teoretické,
doporučuji, aby se o nich začali otevřeně bavit s blízkými lidmi,

Listopad
2017 (%)

Jakékoli duševní
20,02
onemocnění
Úzkostné poruchy 7,79
Poruchy chování
způsobené užívá- 10,84
ním alkoholu
Deprese
3,96
Riziko sebevraždy 3,88

Květen
Listopad
2020 (%) 2020 (%)

29.63

32,94

12,84

13,08

9,88

12,06

11,77
11,88

12,15
14,26

Zdroj: Národní ústav duševního zdraví
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Takže i jinde ve světě lze pozorovat zhoršení psychického
stavu populace?
„Ano, všude ve světě, kde jsou dostupná kvalitní data, to je po-

Přichází pandemie psychických
problémů

dobné. I jiné země zaznamenaly podobný nárůst u těch samých
onemocnění. Data jsou překvapivě konzistentní.“
V loňském roce výrazně přibylo lidí, kteří cítí nepohodu, mají
Zaznamenali jste i velký nárůst úzkostných poruch. Co přes-

úzkosti nebo deprese. Řada z nich nevyhledává odbornou pomoc

ně prožívají lidé, u kterých se tyto poruchy objevily?

a problémy se tak odráží nejenom doma, ale i v práci. Zaměstna-

„Úzkostné poruchy se vyznačují strachem, obavami, které vedou

vatelé stále častěji nabízejí benefit v podobě psychologa na tele-

k nesoustředěnosti, podrážděnosti, únavě, poruchám spánku.

fonu. To však podle psychiatrů nemusí stačit.

Často jsou přítomné fyzické příznaky, bolesti, nechutenství, bušení srdce a podobně. Mohou se vyskytovat i panické návaly,

Národní

včetně návalů horka, pocení. A všechno to vede ke sníženému

duševního

fungování a horší kvalitě života.“

monitoroval

ústav
zdraví
na

vzorku 3300 reMůže celkové zhoršení psychického stavu populace souviset i

spondentů výskyt

s proděláním covidu?

duševních nemocí

„Ano, ze světa víme, že u lidí, kteří prodělali covid, dochází ve

v české populaci

zvýšené míře k výskytu úzkostí, depresí či jiných onemocnění.“

poprvé už v roce
2017. Loni ho zopakoval v dubnu a v listopadu na stejném vzor-

Může mít dlouhodobá izolace negativní následky i do budouc-

ku, stejnými metodami. Výsledky jsou alarmující.

na?

"Oproti prvnímu šetření nám loni výskyt duševních nemocí vy-

„To je něco, z čeho mám obavy. Na jaře jsem si myslel, že by na

skočil o 50 procent. Měli jsme trojnásobný nárůst u depresí, troj-

podzim mohlo dojít k významnému poklesu ve výskytu dušev-

násobný u sebevražd a dvojnásobný u úzkostí. Zároveň narostla

ních onemocnění oproti první vlně lockdownu. Jenže je to nao-

populace, která nevyhledává odbornou pomoc," komentoval vý-

pak. A problémy mohou o to delší dobu odeznívat. Obávám se,

sledky Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví na

že počet lidí, u kterých se nově vyskytly psychické problémy,

Datové snídani společnosti LMC.

nebude klesat tak rychle, jak bychom chtěli.“

Podle něj tak každý třetí dospělý člověk v Česku vykazuje
symptomy, které by lékaři diagnostikovali už jako duševní one-

V rámci Národního ústavu duševního zdraví jste nově spustili

mocnění. Největší problémy mají podle šetření ústavu mladí lidé

web www.opatruj.se. Komu a jak má pomáhat?

ve věku od 18 do 25 let a pak ti, kteří jsou na tom špatně ekono-

„Je určen pro širokou veřejnost, které chceme ukázat, že si lidé

micky, například přišli o práci nebo byli nuceni si zkrátit pracov-

často mohou významně pomoct sami tím, že budou posilovat

ní úvazek. "Ze zahraničních šetření také víme, že to jsou zdravot-

svoji psychickou odolnost, pečovat o své duševní zdraví, pomá-

níci, učitelé, matky s dětmi, které chodí do práce a zároveň se

hat sobě i ostatním. Chceme veřejnosti vzkázat, že je v pořádku

musí kvůli zavřeným školám učit s dětmi doma," doplňuje Petr

prožívat obtíže, protože mimořádná doba přináší mimořádné

Winkler.

psychické nároky. Je ale potřeba starat se sám o sebe, a pokud to
nestačí, vyhledat odbornou pomoc. Lidé dnes často nevědomě
dělají mnoho věcí, které přispívají k jejich psychické pohodě sportují, relaxují. Je ale dobré si o tom přečíst a zjistit, co lze
dělat nad rámec běžných činností, co dalšího mohu do svého
života zařadit. Lidé se také na webu mohou otestovat, zda trpí
depresí nebo úzkostí či jaká je jejich psychická pohoda.“
Zdroj: internet Michaela Endrštová
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Upozorňuje, že duševní nemoci se významnou měrou odrážejí

obytných domů a reprezentačních místností hradu. Prošli jsme

nejenom doma, v osobním životě, ale i v tom pracovním. Odha-

různými historickými obdobími, která byla pro Roštejn nejzá-

duje se, že 10 procent zaměstnanců řeší depresivní stavy a 20

sadnější. Několik místností prohlídkové trasy je vyzdobeno

procent trpí úzkostmi. "Při počtu čtyř milionů plných úvazků

zajímavými nástěnnými malbami pocházejícími ze 16. až 17.

jsme zjistili, že se zhruba 240 tisíc zaměstnanců potýká se zá-

století. Jedná se hlavně o erbovní sál, na jehož stěnách se nachá-

važnými úzkostmi, přičemž 120 tisíc své obtíže aktivně neřeší.

zí až 700 erbů. V obrazárně je skupina pláten v životní velikosti

A zhruba 160 tisíc zaměstnanců se potýká s těžkými depresemi,

zobrazující členy rodiny Dobrzenských, majitelů zámku

z toho více než 60 tisíc své obtíže neřeší," říká odborník na ve-

v Plandrech, ze kterého jsou v Roštejně zapůjčené. V roštejnské

řejné duševní zdraví.

expozici je možné vidět dvojici renesančních skříní. Jediný

Právě lidé, kteří nevyhledají odbornou pomoc, jsou pro trh práce

předmět, který se s určitostí

nákladnější. "V první řadě jde o náklady, které jsou nevyčíslitel-

historicky nalézal na hradě, je

né. Jde o zhoršené úsudky, horší atmosféru na pracovišti, ušlý

socha sv. Huberta. Zajímavá

sociální kapitál. Pak jsou vyčíslitelné v podobě absence v práci,

byla procházka v hradním skle-

snížení produktivity, náklady na nábor, školení a trénink," vy-

pení, které je netradičně umís-

jmenovává Winkler.

těno v prvním patře hradu.

Podle něj tak v přepočtu na celkový počet úvazků vyšlo, že jen

Podobně jako v prostoru před

na mzdových nákladech stojí lidé pociťující nepohodu o 14

hradem a na nádvoří, i

miliard korun ročně víc než lidé, kteří nemají žádné duševní

v interiéru se na mnoha místech

problémy. Velký problém je u neléčených duševních nemocí

objevuje žulová skála, na které

především tzv. prezenteismus, tedy snížení produktivity v práci.

je Roštejn vystavěn.

"Tito lidé nejsou na nemocenské, snaží se problém skrýt, snaží
se s tím žít a běžně chodí do zaměstnání. Ovšem jejich výkon v
práci je nižší než u zdravých kolegů," říká odborník z ústavu
duševního zdraví. Není možné pracovat na 100 procent výkonu
100 procent času. Prezenteismus u zdravých lidí se pohybuje
kolem 20 procent. U lidí s úzkostmi či depresemi je to už 30
procent, ještě horší jsou pak čísla právě u lidí bez odborné po-

Po skončení prohlídky jsme si
v občerstvení na nádvoří hradu dali něco k snědku. Já si dal
bramboračku za 40,-Kč. Ale vůbec mi za ty peníze nechutnala.
Byla řídká a pro mě osobně málo bramborová. Vzpomínal jsem
na bramboračku mé manželky nebo hlavně mé ségry. Ty byly a
jsou tak husté, že se do ní ponoří lžíce a ta stojí, nepadá.

moci.

Po občerstvení jsme vyrazili zpět do obce Doupě. Během tohoto

Podle Winklera by firmy neměly před problémem zavírat oči a

šlapání nám Renatka představila jeden ze svých plánů výletů pro

tvrdit, že u nich takové problémy nejsou, že všichni zaměstnanci

příští rok. Šli

jsou v pohodě. "Je nutné být všímavější a přistupovat k tomu

bychom zase

rozumně," dodává Winkler.

na Roštejn, ale
jinou, o něco

Zdroj: internet Kateřina Hovorková

delší cestou.

Výlet na hrad Roštejn

Na hradě by
jsme vyrazili

Na konec loňského září naplánovala Renatka výlet na hrad Roštejn. Bylo dobré, že s tímto nápadem přišla. Jakoby tušila, že se
bude jednat o poslední výlet na delší dobu, vzhledem ke druhé
vlně pandemie. A po všech stránkách se vydařil. Jeli jsme autobusem z Jihlavy do obce Doupě a odtud jsme šlapali a šlapali na
Roštejn. Šlo se nám všem skvěle. Bylo nás sedm, pět klientů a
Renatka s Veronikou. Počasí bylo příjemné, naprosto vhodné na
výlet. Renatka nás navigovala, povídali si a smáli se různým
vzájemným zážitkům. Zhruba po hodině a půl jsme došlapali na
vrcholek s hradem Roštejn. Tady jsme si vybrali trasu A. Ve
13,00hod. jsme za doprovodu průvodkyně vyrazili do původních

na trasu B a
na vyhlídkovou věž. Tu jsme již v tento den nestihli. Šlo se hezky a z kopce. Za chvíli jsme byli na zastávce autobusu. Nemohli
jsme ale jet přímo do Jihlavy. Žádný spoj nejel. A tak jsme museli jet do Telče, kde jsme přestoupili a jeli přes Stonařov zpět
do Jihlavy.
Výlet byl FAJN a všichni za něj DĚKUJEME!!!!!!!!!
Autor: Pepa Benda
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Očkování proti Covidu-19
Je to dnes blbá doba. Už více než rok žijeme tak, jak se nám ani v těch nejhorších snech nezdálo. Nemůžeme chodit na aktivity do
VORU, do divadla ani na hudební koncerty. Hrůza! Většina z nás dodržuje 3R, většinu vládních opatření i nařízení. Ale výsledek
je stále v nedohlednu. Nevidím zatím světlo na konci tunelu. Šance vidím v očkování většiny obyvatel. A co jsem pro zlepšení
udělal já? V první den, kdy se mohli registrovat lidé starší 70+, jsem se po internetu zaregistroval a 14 dnů čekal na SMS
s PINEM pro rezervaci. Když mně byl PIN doručen, tak jsem jej odeslal a následně přišla nabídka termínů očkování. Jednalo se o
3 různé dny a vždy po 6 minutách. Po vybrání termínu jsem vše odeslal a přišlo potvrzení termínu očkování.
V den očkování jsem vyšel z bytu pěšmo do Očkovacího centra Hruškové Dvory. Když jsem dorazil na místo, ztuhl jsem. Venku
byla fronta asi 50 zájemců o očkování. Zařadil jsem se na konec a
čekal. Přišla za mnou zdrav. sestřička a po vzájemné domluvě jsme
společně vyplnili formulář. Celkem
rychle jsem postupoval ke vchodu.
Po vejíti a desinfekci rukou jsem
byl navigován do čekárny. Odtud
jsme se postupně přemisťovali do
haly, kde bylo 10 židliček na které
jsme si postupně sedali. Když odešel jeden do místnosti sestřiček, tak
nás zbývajících 9 sedících se vždy o
jedno sezení posunuli. Bylo to trochu na hlavu a dost jsme se při přesazování
Autor: Internet

nasmáli.

Následně

se

mnou další zdrav. sestřička probrala
vyplněný formulář. Ptala se na léky,

na zdrav. problémy nebo na očkování. A následovala místnost s lékařkou. Ta mi tak perfektně píchla vakcínu, že jsem vůbec nic
necítil. Když mě chtěla na místo vpichu nalepit náplast, tak ho marně hledala. Oba dva jsme se tomu zasmáli. Odtud jsem pokračoval do místnosti, kde očkovaní měli 30 minut odpočívat. Já, po 10 minutách nečinnosti, jsem vyrazil k domovu. Pochopitelně
opět pěšmo. Nebylo zrovna pěkně, padal sníh. Byl jsem očkován vakcínou AstraZeneca. Vůbec jsem nepřemýšlel nad typem
vakcíny. Podle mě každá vakcína schválena EMU je lepší ochrana proti vážnému průběhu nakažení než žádná. U této vakcíny
následuje druhé očkování po 6 až 12 týdnech. Já mám druhý termín až začátkem června. Musím také říct, že se všichni aktéři ke
mně chovali opravdu vzorově.
Už uběhl týden od očkování a nemám žádné následné zdrav. problémy jako třeba zimnici, teploty a podobně. Jsem v pohodě.
Paráda. Nikdo se toho nemusíte bát.

Autor : Pepa Benda
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Moje vzpomínka na Cyrila

ně vzpurný, uličnický. Vzpomínám si na situaci, kdy přijel zootechnik, aby mu píchnul injekci. A to tedy byla mela. V prostorách zookoutku se strhl boj mezi Cyrilem, zootechnikem a Kájou Fišarem,
který se snažil Cyrila udržet tak, aby mu mohl zootechnik píchnout
injekci. CYRIL se bránil dlouhé minuty, vzpíral se, kopal, běhal
kolem dokola. Nakonec pochopitelně podlehl. Byla to pro mě ale
nezapomenutelná scéna. Pro zajímavost, vážil odhadem 650 kg a
dokázal vyvinout sílu 3,5x větší než je jeho váha. Tedy 2300kg.
Dokázal přetáhnout asi 30 lidí, což jsem při Jezdeckých dnech i
zažil.
Pracovníci zookoutku začali shánět náhradu.. Nový kůň je potřeba
k zajištění dalšího průběhu hipoterapie i tahání bryčky. Přeji hodně
úspěchů.
CYRILE, byl jsi prvním i posledním koníkem v mém životě v jehož
sedle jsem seděl. V mém pokročilém věku jsem se už začal bát pádu

Citát : Odpočívat musí nejen lidé.
Potřebuje to i kůň. A stejně jako
lidé umírají také koně.

a těch následků po něm.

V pátek 12.března v ranních hodinách prohrál svůj boj s těžkou
kolikou v zookoutku Psychiatrické nemocnice můj velký koňský
přítel CYRIL. Jednalo se o koníka, v jehož sedle i v jeho stáji při
čištění, jsem pobyl nejvíce svého času stráveného u tamních koní.
Bylo mu 24 let (přibližně 70 let lidských). Valach CYRIL byl zakoupen a dovezen od soukromého chovatele z Litohoře 13.listopadu
2001. Žil tedy v zookoutku téměř 20 let. Za těch 20 let s ním měli
místní pracovníci hodně práce, ale také hodně zábavy. Musel být
vychováván tak, aby byl přátelský k lidem. Nesměl být lekavý,
kousavý a nesměl kopat. Byl zapřahán do bryčky a vozil
v prostorách nemocnice nejen klienty, ale i ostatní zájemce včetně
dětí. Pomáhal také s úklidem stromů po větrné bouří v Psychiatrické
léčebně v roce 2002. Účastnil se Hubertových jízd na Sasově, běhal
přes překážky. Nejvíce pochopitelně vozil v sedle klienty léčebny a
později nemocnice. Pomáhal k jejich léčbě při hipoterapii. A této
léčby jsem se od roku 2016 úspěšně účastnil i já. A musím říct, že
mně CYRIL pomohl opravdu hodně, hlavně z depresí, kterými jsem
trpěl. Přestal jsem se koní bát. A právě naopak se koně stali mými

CYRILE, ty nejhezčí vzpomínky na Tebe zůstanou

přáteli. Rád jsem seděl v jeho sedle a jezdil nejen po prostorách

navždy v mé hlavě. Budu vždycky na tebe s úctou

nemocnice, ale také v lese k zámečku na Heulose, po cestách a po-

vzpomínat! DĚKUJI!!!

lích za Teskem nebo na Starou plovárnu podél řeky Jihlávky. Mám
na tu dobu nezapomenutelné zážitky. CYRIL dokázal být také pěkAutor: Pepa Benda
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Dekorace z lesa

Hnízdečko z přírodnin

Končí vaše procházka v lese vždy stejně, a to tak, že si domů
přinesete hezkou větvičku, pár šišek nebo podobné suvenýry?
Máme pro vás pár tipů, jak z nich vyrobit zajímavé jarní dekorace.. Využijte košíky na houby a nasbírejte si do nich suroviny na
výrobu jarních dekorací, které v obchodě jen tak nekoupíte.

Krásná jarní dekorace z proutků má minimální náklady na materiál. Samotná výroba je jednoduchá, chce to jen trochu zručnosti.
Hnízda jsou vyrobená z březových větviček. Jsou tenké a pružné, což na výrobu hnízda potřebujeme. Větvičky jsou ve středu
svázané přírodním provázkem, můžete použití i drátek.

Prostírání
Tenké a rovné větvičky se mohou během chvíle proměnit v
prostírání pod hrneček, nebo i horký hrnec. Stačí je nastříhat na
stejnou délku a předem z nich složit požadovaný tvar – můžete
je pootočit tak, aby případné nerovnosti nevadily a hrneček na
něm byl stabilní. Pak už jen stačí si nachystat dva měkké a tvárné drátky nebo provázky, kterými jednotlivé větvičky svažte.
Tip pro šikulky, které umí háčkovat: větvičky k sobě sháčkujte.

Foto: Internet

Základ tvoří hvězda z nejméně šesti větviček uprostřed svázaných. Teprve pak větvičky ohněte nahoru a svažte. Hotová hnízdečka můžete ozdobit vyfouklými vajíčky, do středu můžeme
tavnou pistolí připevnit „vázičku“ z vyfouklého vajíčka a nastrkat do ní drobné jarní květiny např. sedmikrásky. Moc hezky
Foto: Jakub Jurdič

Březový háj na stole
Březové dřevo je samo o sobě velmi hezké, takže mu bude slušet
i kombinace s živými květinami. Tenčí větvičky nařežte nebo

vypadají i křepelčí vajíčka. Použít můžeme i mech, peří, nebo
mašličky. Hotovou dekoraci zavěsíme do prostoru, můžeme jí
dát i ven na balkon či
terasu.

nastříhejte na přibližně stejnou délku, ale některé nechejte ležerně přesahovat. Připravte si plechovku, skleněný válec nebo jinou
nádobu, do které vložte květiny jako do vázy. Polínka by měla
tvořit obal nádoby – ale jsou jako živá, takže radíme si z kartonu
nebo jiného pevného materiálu vyrobit dostatečně velké kolečko, postavit do středu nádobu a kusy dřeva přikládat a alespoň
lehce přilepit. Nakonec svažte provázkem. Březové dřevo můžete kombinovat i se sušenými listy a květy.

Foto: Jakub Jurdič, Zdroj: Internet
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Nalaďte svůj domov na jaro

akrylové barvy, které jsou po zaschnutí voděodolné, a nádoby s

Jaro už je sice za dveřmi, ale proč si ho nepustit domů o pár

3. Prostřete na stůl jaro

týdnů dřív. Tady máte 7 tipů, jak si navodit jarní náladu, ještě
než začnou kvést první sněženky.

1. Živé květiny rozzáří každý interiér
Každý byt vypadá hned veseleji, když jsou v něm květiny. Pro

nimi pomalovat.

Pokud chcete mít doma jaro po celý rok, pořiďte si zelenkavé
nádobí nebo talíře s květinovým vzorem. Připravit jarní tabuli
ale zvládnete i bez toho. Sežeňte zelené nebo žluté ubrousky,
jasně barevné svíčky, běhoun na stůl s květinovým vzorem a
květiny.

jarní měsíce jsou charakteristické cibuloviny. Zajděte do květinářství a nakupte si několik hyacintů a narcisů. Buď si je rozmístěte po bytě jednotlivě v květináčích, anebo si z nich vytvořte květinové aranžmá třeba na jídelní stůl: Vezměte si hlubší, třeba skleněnou misku, vložte do ní květiny, které vyjmete i
s hlínou z květináčů. Zasypte je hlínou a shora obložte mechem.
Pokud máte radši řezané květiny, kupte si aspoň jednou za
týden několik tulipánů nebo gerberek a dejte si je doma do
barevných váziček. Rozveselí i ten nejtmavší pokoj. Hyacinty,
narcisy a tulipány jsou jarní klasika. Pokud však máte raději
nenáročné květiny, co vydrží delší dobu, zkuste třeba aranžmá
ze sukulentů.

2. Ať se váš dům zazelená
Zelená je barva jara. Zvolte si jakýkoliv odstín, typicky jarní je
hrášková zelená nebo jasná zelenožlutá. Zamyslete se nad tím,

I s málem vykouzlíte jarní stůl, za který by se nemuseli stydět
ani designéři. Stačí žluté tulipány a tyrkysové prostírání.

kde všude by mohly zelené detaily a dekorace vašemu bytu
prospět. V interiéru nemusíte dělat žádné velké změny, spíš ho

4. Večer ulehněte do květinových peřin

jen doplňte o polštářky, plédy, ubrusy, prostírání, podsedáky,

Jarní atmosféru vykouzlíte v každé místnosti – klidně i v ložnici.
Vyberte si povlečení ve veselých barvách nebo s květinovými
vzory, ale nekombinujte obojí. Do postele si přece jen chodíte
odpočinout, tak na to myslete. Ať vás z divokých vzorů nebolí
oči.

Stačí jen pár jarně laděných maličkostí a váš domov ihned prokoukne.
nebo závěsné dekorace do oken. Tip: Květináče nekupujte
nové pokaždé, když chcete barevnou změnu. Stačí si koupit
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5. Ozdobte stěny barevnými samolepkami
Pracuje se s nimi snadno, rychle a když je budete chtít zase odlepit, omítka zůstane neporušená. Umístěte samolepky buď přímo
nad postel, kde hezky vyniknou, nebo s nimi polepte třeba šatní
skříně. Jen pozor, podklad musí být hladký a odmaštěný.

6. Jarnímu úklidu se nevyhýbejte
Pečlivý úklid čtyřikrát do roka před příchodem každého
ročního období není nic, co byste nezvládli. Při tom jarním je důležité hlavně dobře umýt okna, která jsou po
zimě většinou tak ušpiněná, že vám zbytečně ubírají světlo. Zkuste si také protřídit šatník. Marie Kondo, japonská
odbornice na úklid, radí, abyste vyhodili věci, které vám
už nedělají radost a zbytek smotali do speciálních válečků.
Díky tomu totiž máte okamžitý přehled o všech věcech,
které ve skříni máte, a oblečení může dýchat.

7. Obměňte své oblečení
Vneste barvy i do svého šatníku. Pořiďte si něco v sytých
nebo pastelových barvách.. Stačí, když si uděláte radost jen nějakou maličkostí, třeba elegantním šátkem. Váš šatník nemusí hýřit
všemi barvami. Stačí přidat jednu výraznou, která vám sluší a dál
nosit svou oblíbenou černobílou klasiku.
Zdroj: www.mall.cz

Vybírejte samolepky s veselými nebo květinovým vzory, které pokoj rozjasní.
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Velikonoční dekorace
vlastnoručně

Inspirace na dekorace je všude kolem nás

Možností je zkrátka celá řada. Stačí se jen inspirovat, zapojit
Zima už je snad konečně za námi. Je tu jaro a s ním i oblíbené

fantazii a kreativitu. S minimem nákladů a trochou zručnosti

svátky, i když letos bohužel poznamenané koronavirovou epide-

vyrobíte velikonoční dekorace, které vám bude každý závidět.

mií. Přivítejte je i tak, jak se patří, a prožijte nádherné Velikono-

Nemusíte vůbec nic kupovat. Využijte to, co máte doma. Ať už

ce. K navození té správné atmosféry využijte tematickou výzdo-

jsou to různé košíčky, květináče, plechové nádoby, vázy, korpu-

bu. Chybět by neměly velikonoční věnec na dveře, nápadité

sy na věnce od Vánoc, ale třeba i obyčejné papírové obaly od

velikonoční dekorace či velikonočně pro-

vajíček.

střená tabule. Naše fotogalerie je plná

Kromě obvyklých motivů, jakými jsou obarvená a

inspirace.

malovaná vajíčka, velikonoční zajíci, žlutá kuřátka a
sněhobílí beránci, můžete vsadit také na čerstvé kvě-

Do Velikonočního pondělí zbývá už jen

tiny, peříčka, větvičky s lístky i bez, rozkvetlé kočič-

pár dnů. Ještě pořád si ale můžete svůj byt

ky, mech a další materiály, které najdete v parku či v

hezky vyzdobit a naladit se na svátky,

lese. Pokud máte raději minimalistické velikonoční

které v dnešní době vnímáme spíše jako

dekorace, použijte skořápky v původní přírodní bar-

vítání jara. Jestli vás už nudí všudypřítom-

vě. Dobře vypadají i nádherně kropenatá křepelčí

né mísy plné kraslic a tradiční osení, zkus-

vajíčka.

te letos přidat ještě něco jiného. Hezky

Záleží zkrátka jen na vás, jak chcete výzdobu po-

vypadá třeba velikonoční věnec zavěšený

jmout. Vyberte si některé z nápadů v naší velké

na dveřích či netradiční velikonoční
aranžmá. Tematicky můžete ozdobit i velikonoční tabuli.
Nádivka, pečeně, beránek i mazanec vám
pak hned budou chutnat lépe.

fotogalerii, přidejte k nim vlastní invenci a
přivítejte Velikonoce se vší parádou.
Zdroj: internet Zdeňka Chvostová
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Další kapitola z nově připravované knihy Starání se o ležící staroušky:
U lékaře s dědečkem
Než pojedeme zase k lékaři s babičkou, jedu na neurologii s dědou. Babička nechce být nikdy doma sama, tak s ní je vždy doma Hubertík a
já jedu s dědečkem. Máme tam být až ve tři hodiny odpoledne, ale už od rána je mi špatně z toho, jak to zvládnu. O půl čtvrté zamykají
chodbu mezi nemocnicí a Domem zdraví, proto to bude náročnější. Pořád přemýšlím o tom, jak to zorganizovat a byla bych nejradši, kdyby
se mnou jel manžel, to by pak bylo jednodušší. Když viděl, jaké z toho mám obavy, přesvědčil babičku, aby aspoň tam mohl jet se mnou a
s dědou. A hned pojede zpátky.
Nemáme auto, proto si zavolám taxi. Po schodech je to s dědou také náročné, ale dá se to zvládnout. Bydlí ve zvýšeném přízemí, tak je
schodů dost. Bereme s sebou chodítko. Na Domě zdraví jdeme s dědečkem ke vchodu a Hubertík zatím vyzvedne na vrátnici vozík. Kdyby
tam manžel nebyl, ani nevím, jak bych to udělala. Cesta ke vchodu byla pro dědu dost dlouhá. Ale teď už je na vozíku, tak to půjde lépe.
Hubertík se s námi loučí a jede domů za babičkou. S dědou jedeme k výtahu. Jsou tu malé výtahy, proto si vybíráme vždy nejmenší vozík.
Stejně máme problém se tam s dědou vejít. Nastoupím dovnitř a jednoho pána požádám, aby ke mně přistrčil vozík s dědou. Stojím mezi
dědovýma nohama a jedeme o dvě patra výš. Když máme tuto jízdu za sebou, trochu se mi uleví.
Vyšetření proběhlo v pořádku. Paní doktorka je hodná a svědomitá. „Jestli vám, pane Korbičko, ta rouška vadí, tak si ji sundejte,“ říká dědečkovi. A ten roušku hned sundá a hodí k odpadkovému koši. Všichni jsme se zasmáli. „Tak tohle bychom nejradši udělali všichni,“ komentuje to lékařka. Chvíli si s dědou povídá. Uznává, že děda mluví lépe než před rokem a že je dobře naladěn. Lékařka také chválí naši
péči, kterou prý máme dobře zvládnutou. Moc mě to uznání potěšilo.
A zase domů, nervy s výtahem a s vozíkem. Musím to zvládnout. Hlavně aby to zvládl i děda. Aby někde neupadl, dávám na něj pozor a
jsem maximálně soustředěná. Sjedeme výtahem o patro níž, vrátíme vozík na vrátnici a vyzvedneme si chodítko, které jsme tam dali do
úschovy. Pak jedeme ještě o patro níž a dojdeme k lavičce, na kterou dědu posadím. Když přijede znovu taxi, už je skoro vyhráno. Usadím
tam dědu a chodítko dáme do kufru. Za chvíli budeme doma. Pak už jen schody z chodníku na zahradu a ze zahrady do zvýšeného přízemí.
Ale to už mi pomáhá manžel.
Mám toho dost. Jsem zpocená a unavená. Dám dědečkovi napít, manžel ho převlékne a uložíme ho do postele. Je to za námi. Ale že to byla
zase jednou fuška! Příště se objednáme na dopoledne, abychom mohli přejet z nemocnice na Dům zdraví vozíkem, který bývá hned u dveří,
to už dokážu zvládnout sama. Tak zase příště…

Autorka: Hana Korbičková
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Křížovka na jaro
Nos slona
Hypermarket na Březinkách
Jihlava
Pevné skupenství vody
Zusšlchtěné železo
Tanečnice na špičkách
Najedený
7 dní
Správní jednotka menší než kraj

Hodně nabourané auto
Samec tura
Hlavní město Velké Británie
Děravý sýr
Líce
Křížovku pro Vás sestavila H. Korbičková.

Motivační citáty
Nečekej, až bude líp nebo že něco bude jednodušší. Problémy budou vždycky. Nauč se být šťastný
zrovna teď, protože jinak to nestihneš.
Obavami a strachováním nevyřešíš zítřejší problémy, ale připravíš se o dnešní klid.
Kdo v životě nic nepohnojil, nemá právo očekávat dobrou úrodu.

Poselství všem, kteří stále pomáhají druhým:
„Majáky neběhají pro moři, aby zachraňovaly lodě. Prostě jen pevně stojí a září!“
Autor: Hanka Korbičková
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Citáty
„Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.“
John Lennon
„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“
John Lennon
„Je lepší kráčet sám, než v davu, který jde špatným směrem.“
John Lennon
„Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst.“ WinstonChurchill
„Existují čtyři otázky životních hodnot... Co je posvátné? Z čeho je stvořena duše? Za co stojí žít a za co
stojí umřít? Odpověď na všechny je stejná. Láska.“ JohnnyDepp

Kontakt na zaměstnance VORu

Ing. Eva Kantorová

Ředitelka VOR
Jihlava, z.ú.
Odborná vedoucí
sociálních služeb
Koordinátor chráněného bydlení
Sociální pracovník

567 213 700

775 680 987

e.kantorova@vorjihlava.cz

567 215 896

777 526 576

j.kolarova@vorjihlava.cz

567 210 861

777 414 099

v.sourkova@vorjihlava.cz

567 213 288

775 567 279

i.skalova@vorjihlava.cz

Kreativní dílna,
klub, outdoor
Sociální pracovník

567 215 011

775 567 278

r.napravnikova@vorjihlava.cz

567 214 594

773 175 716

d.sladkova@vorjihlava.cz

Bc. Karolína Dlouhá,
DiS.
Bc. Eva Macková

Sociální pracovník

567 214 594

773 276 540

k.dlouha@vorjihlava.cz

Sociální pracovník

775 567 277

e.mackova@vorjihlava.cz

Eva Vorálková

Peer konzultant

773 624 945

e.voralkova@vorjihlava.cz

Mgr. Martin Šťastný

567 552 147

m.stastny@pnj.cz

Mgr. Luděk Štěpánek

Odborný garant,
klinický psycholog,
terapeut
Externí terapeut

567 552 176

l.stepanek@pnj.cz

Alena Kružíková

Asistentka ředitelky

567 215 019

Mgr. Jana Kolářová,
DiS.
Veroníka Šourková,
DiS.
Bc. Iva Skálová
Renata Nápravníková

Mgr. Danuše Sládková

775 627 865

info@vorjihlava.cz

