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Pravděpodobně jste se těšili na dovolenou jako na smilování. Pak jste se ale
vrátili unavení, nasupení, vyčerpaní, případně rozhádaní s partnerem, a nechápete proč. Možná jste podcenili některá
z rizik, která dovolená, a zvláště ta plánovaná, přináší. Je jasné, že člověk není
stroj, a vypnout nebo přeladit potřebuje.
Na to je biologicky naprogramován. Plánovaná dovolená se však snadno může
v některé fázi prapodivně zvrtnout. Přináší totiž dost stresujících okolností, jež
je snadné podcenit. O pár tipů, jak dovolenou prožít v pohodě jsem požádala
Mgr. Martina Šťastného, klinického psychologa jihlavské psychiatrické léčebny a
Centra duševního zdraví v Jihlavě.
„Stresující je již období příprav, opatření
v práci, balení, plánování cesty, přesuny
autem, autobusy, letadlem. Občas slyšíme ve zprávách, že se vyboural nějaký
autobus, nebo spadlo letadlo. Tyto obavy, ať vědomě, či podvědomě registrujeme,“ vypočítává některé příčiny Martin
Šťastný. Navíc pokud se chystáme do
některé z exotických zemí, čekají nás
očkování, přehršel instrukcí, co kde jíst a
nejíst, abychom si nepřivodili zdravotní
problémy. Následné klimatické změny
jsou také zatěžující. Pokud se chystáme
do zahraničí, další komplikací je řada,
často nejasných, informací a povinností
spojených s koronavirem.

„Změna prostředí vyžaduje přizpůsobení,
což je jasný stres. Dovolená by měla trvat minimálně 14 dní až tři týdny. Nějaký čas potřebujete na adaptaci na nové
prostředí, pak si nějaký čas užívat a další
čas potřebujete při adaptaci na fakt, že
jdete znovu do práce. Jsou to přirozené
cykly, které nelze zvládnout za 5 nebo 7
dnů. Má to svou logiku,“ vysvětluje psycholog.

Mgr. Martin Šťastný
Foto: Eva Vorálková
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Snadno vznikají konflikty na témata jako, kdy
se pojede tam a tam, co se bude dělat. Jsou to
situace skutečně náročné na dohadování a
kompromisní řešení,“ upozorňuje odborník na
duševní zdraví. „Dovolená není od toho, aby si
člověk odpočinul. Jejím významem je, aby
změnil prostředí, dělal něco jiného. To, že si
někdo na dovolené odpočine není jejím primárním smyslem,“ říká. Abychom si na dovolené navíc ještě odpočinuli, měli bychom prý
dělat něco, co nás baví. Např. člověk, který má
rád turistiku si naplánuje trasu, třeba
s partou, a vyrazí někam do lesů.
Vlastně si užívá svého koníčka.
„Rodinná dovolená je vždy potenciálně problematická. Jsou pochopitelně lidé, kteří si rodinnou dovolenou užijí, ale není žádná výjimka, že
si řeknou: to je dobře, že už skončila. Valná většina lidí si před nástupem do práce s obavami říká, co je
tam asi po té době čeká. K dobré
pohodě nepřispívá ani psychologický fakt, že
si říká: tak teď budu zase půl roku chodit do
práce, než zas budou Vánoce,“ doplňuje Martin Šťastný. Blahodárný princip dovolené
údajně spočívá nejvíce ve skutečnosti, že změníme režim, stereotypy a prostředí. Tudíž i
když tyto změny obnáší i některé problémy,
větší efekt je v tom, že člověk načerpá nové
impulzy a zážitky. „Taková je ideální situace.
Na dovolenou bychom se měli těšit. Je to o
motivaci, hodnotách a potřebách,“ vysvětluje.
Mezi partnery ovlivňuje řešení dovolené kvalita vztahu, důležitá je dohoda. Není ani nutné,
aby partneři trávili celou dovolenou spolu, pokud to oběma vyhovuje. „V případě, že jsou
s řešením spokojení oba, pak je to v pořádku,“
komentuje Martin Šťastný.
A co dovolená a lidé s duševní nemocí? Potřebují vůbec dovolenou, když jsou v invalidním
důchodu? „Ačkoli to tak nemusí na první pohled vypadat, i člověk, který trpí dlouhodobě
duševní nemocí a je třeba v invalidním důchodu, by si měl dovolenou dopřát. Dovolená není
pouze pro ty, co jsou zaměstnaní, není to opak
práce, ale je to změna, regenerace a odpoči-

nek,“ vysvětluje Martin Šťastný. Plánovaná
dovolená s cestovkou, nebo po vlastní ose, je
vcelku slušná zátěž. Člověk v invalidním důchodu musí přihlédnout i k finančním prostředkům, které jsou pro mnohé nemocné lidi
opravdovým hendikepem. „Nedoporučuji si na
dovolenou půjčovat peníze. I zde je nutné respektovat reálné možnosti a volit variantu
skromnější a přístupnější,“ varuje psycholog.
U nemocných lidí může být problém také
s plánováním dovolené v předstihu.

Ilustrační foto: Internet

Bohužel nemohou vždy určit, jak se jim bude
dařit za dva i více měsíců a možná by byli nuceni již zakoupenou dovolenou stornovat, což
přináší vždy problémy a náročnou komunikaci
s cestovní kanceláří.
To ale neznamená, že by měli sedět doma.
„Pokuste se přizpůsobit svou volbu aktuálním
možnostem a schopnostem, jeďte s lidmi, se
kterými se cítíte dobře. Pokud možno nejezděte z povinnosti a vyhněte se zbytečnému stresu. Volte takové dopravní prostředky, které u
vás nevzbuzují fobii a úzkost. Vyhněte se extrémům jak v počasí, tak ve fyzických nárocích. Dovolená by měla odpovídat vašim potřebám a zájmům,“ radí Martin Šťastný.
A ještě jedna výhoda na závěr.
Lidé v invalidním důchodu nejsou vázáni na
turistickou sezónu, celozávodní dovolené a
podobná omezení. Není fajn si udělat dovolenou, kdy chcete a třeba několikrát do roka? I
kdyby to mělo být jen za humna!
Autor: Eva Vorálková
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Pandemii hůře nesly ženy
V době koronavirové pandemie se u žen zvýšil
stres, u mužů se zvýšilo altruistické chování.
Mladí dospělí nesou situaci hůře. Vzrostl čas
strávený médii. Vyplývá ze studie COH-FIT.
Studie
s
názvem
"The
Collaborative
Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)" je rozsáhlý
mezinárodní průzkumný projekt pro celou populaci v zemích postižených pandemií koronaviru
(COVID-19). Do projektu je zapojeno více než
200 výzkumníků a dosud se jej zúčastnilo více
než 115 tisíc lidí ze 150 zemí světa. Nyní jsou k
dispozici první dílčí výsledky, studie dále probíhá a po skončení by měla poskytnout velmi
komplexní obraz celé problematiky.
Cílem studie je identifikovat rizikové a protektivní faktory, které poskytnou informace preventivním a intervenčním programům zaměřeným
na pandemii
COVID-19
a na další
pandemie v
budoucnu.

opak u pětiny zúčastněných mužů byla zaznamenána zvýšená míra altruistického chování, zatímco u žen rozdíl patrný nebyl.
V mezigeneračním porovnání byly identifikovány zhoršené pocity osamělosti u mladších dospělých více než u ostatních věkových skupin,“ popisuje popisuje doktorka Manková. Vedle toho,
60% respondentů zaznamenalo zvýšené množství hodin strávených s médii. Ženy strávily s
médii více času než muži (60% vs. 50%). Mladší
dospělí vykazovali vyšší podíl zvyšujícího se
počtu hodin ve srovnání s ostatními věkovými

Ilustrační foto: zdroj magazin.Imc.eu

skupinami.
Vědci také zkoumali, jak se lidé snaží s nepříjemnými pocity vypořádat. Pomáhá cvi„Prozatím
čení, práce i kontakt s druhými „Mezi nejse studie v
častější a nejefektivnější strategie naši redobě
od
spondenti řadili cvičení a chůzi, smysluplný
června
koníček, přímý osobní kontakt nebo interakIlustrační foto: zdroj tv.nova.cz
2020
do
ci s druhými lidmi a trávení času na internetu,
konce října 2020 zúčastnilo celkem 2 367 dospěa to bez ohledu na pohlaví. Z hlediska věku byly
lých respondentů z České republiky.“ popisuje
stejné strategie preferovány mladšími dospělýkoordinátorka studie PhDr. Denisa Manková,
mi, zatímco respondenti ve středním věku uváPh.D. z Národního ústavu duševního zdraví
děli navíc práci jako jednu z nejefektivnějších
(NUDZ).
strategií zvládání stresu.
První dílčí výsledky se týkají dvou oblast. První
Pro seniory byl nejefektivnější přímý osobní
z nich jsou psychosociální důsledky pandemie a
kontakt či interakce s druhými, užívání internedruhou vztah k mediím a zprávám o pandemii a
tu, cvičení či chůze, smysluplný koníček a kupos nimi spojené strategie zvládání stresu.
divu taktéž práce z domova či z pracoviště,“
„Zajímavým zjištěním je fakt, že v mnoha ohleuzavírá doktorka Manková z NUDZ. Studie
dech se během pandemie daří hůře ženám: zaCOH-FIT stále probíhá a zapojit se může praktímco téměř tři ženy z deseti uvedly výraznější
ticky kdokoliv, vědci by nyní nejvíce uvítali zazhoršení stresu, u mužů byl rozdíl nevýrazný.
pojení dětských respondentů ve věku od šesti let
a adolescentů. K zapojení do studie stačí navštíZároveň ženy zaznamenaly významnější zhorševit webové stránky www.coh--fit.com.
ní v pocitech osamělosti a vzteku než muži. NaZdroj: www.nudz.cz
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Když se máma neusmívá
Ve vybraných gynekologických ambulancích
startuje unikátní screeningový program. Má
pomoci chránit duševní
zdraví matek i jejich
dětí. V ČR neexistuje
prevence psychosociálního stresu u žen v době
těhotenství či po porodu. To však může mít
závažné důsledky nejen
pro ženy, ale i jejich
děti, u nichž je vyšší
riziko duševní poruchy
či narušeného psychosociálního vývoje.
Duševní poruchy u rodičů jsou v ČR stigmatizovány, což brání tomu, aby vyhledávali péči.
Situaci pomáhají změnit vědci z Národního
ústavu duševního zdraví (NUDZ) a organizace
Úsměv mámy, kteří vytvořili a nově v gynekologických ambulancích testují program screeningu psychosociálního stresu u žen v těhotenství a po porodu. Na screening také navazuje
nový Máma podporuje mámu.
Až 75 % žen s duševními potížemi nevyhledává pomoc „Stres spojený s přítomností duševní poruchy v těhotenství negativně ovlivňuje
vyvíjejícím dítě, a to psychologickou i biologickou cestou. Přítomnost neléčené deprese,
silných úzkostí nebo psychotických příznaků
znemožňuje, aby těhotná mohla s dítětem budovat mateřské pouto (tzv. attachment). Nejen
přítomnost neléčených závažných poruch znemožňuje ženě naplňovat její mateřskou roli a
věnovat se dítěti, ale i lehké a středně těžké
depresivní a úzkostné příznaky negativně
ovlivňují jejich budující se vztah.
„Z výzkumů víme, že již časné období po porodu a prvotní komunikace dítěte s rodiči je
důležitá pro jeho další socio behaviorální vývoj,“ popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. z
NUDZ. Studie NUDZ navíc ukázala, že v době pandemie COVID masivně narostl výskyt
duševních onemocnění v české populaci. Epidemiologická opatření také znesnadňují čerpání psychologické péče a jiných možností, jak
pečovat o svoje psychické zdraví. „Již před
pandemii se dle našich odhadů potýkalo s příznaky duševních onemocnění, v různé míře, až
40 000 žen v těhotenství či po porodu ročně,
nyní bude toto číslo zřejmě výrazně vyšší,“
doplňuje doktor Šebela. Screening, který pomůže duševní potíže odhalit, je naprosto

zásadní pro matku i dítě –hrozí totiž, že se například úzkostné poruchy či deprese matky
časem projeví i u něj.
„Až 75 % žen, které zažívají na mateřské a rodičovské dovolené duševní
potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče
je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují. V případě,
že je u ženy zjištěna přítomnost vyššího psychoFoto: www.maminka.cz
sociálního stresu, tak je
jí aktivně nabídnuta pomoc,“ vysvětluje Veronika Kubrichtová z organizace Úsměv mámy.
Možnosti pomoci jsou navíc poměrně široké –
od zaslání informací o možnostech podpory,
přes podporu peer konzultantek prostřednictvím programu Máma podporuje mámu, až po
další formy psychologické či psychiatrické
péče.
Z vybraných porodnic do celého Česka Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy se
snaží situaci dlouhodobě zlepšit a péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu v
Česku inovovat. Screening u žen po porodu
začaly v rámci jejich projektu nejprve provádět porodnice ve vybraných nemocnicích, od
dubna letošního roku je tento screening dostupný pilotně ve dvou desítkách gynekologických ambulancí. „To proto, abychom mohli
zachytit ženy již v těhotenství a pomoci jim
dříve. Psychosociální stres ženy v těhotenství
působí negativně na vyvíjející se dítě a významně zvyšuje riziko, že se po porodu nepříznivý stav ještě prohloubí. Aktuálně sbíráme data o efektivitě screeningu a celého programu Máma podporuje mámu. Za dva roky
budeme mít dostatek informací, abychom naše
inovace v péči mohli akreditovat u Ministerstva zdravotnictví a pracovat na jejich zařazení
do klasické péče o těhotné a ženy po porodu
tak, aby tuto pomoc mohly čerpat ženy v celém Česku,“ uzavírá doktor Šebela. Projekt
screeningu je podpořen grantem z Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. Více
informací naleznou zájemci na webu
www.usmevmamy.cz
Zdroj: www.nudz.cz
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Během
pandemie
nárazové pití

vzrostlo

Přijatá opatření proti šíření koronaviru a související restrikce zásadním způsobem ovlivnily
životy miliónů lidí v Česku. Obavy o zdraví
spojené s ekonomickou nejistotou vytvořily
situaci chronického stresu, jehož dopady na duševní zdraví jsou velmi závažné. Podle studie
týmu dr. Petra Winklera z Národního ústavu
duševního zdraví (NUDZ) se také v době pandemie o 60 % zvýšil počet těch, kteří pili pravidelně každý týden a častěji nadměrné dávky
alkoholu.
Tým vedený doktorem Winklerem porovnal
výskyt poruch duševního zdraví před vznikem
pandemie a v době jejího vrcholu během roku
2020. Výsledky potvrdily, že se výskyt úzkostných poruch zvýšil na dvojnásobek a výskyt
depresí se ztrojnásobil. Bohužel výrazně
vzrostlo také riziko sebevražedného jednání.
„Na chronickou zátěž lidé reagují pestrým a
individuálně odlišným repertoárem zvládacích
strategií, z nichž mnohé jsou nevhodné, neúčinné nebo dokonce škodlivé. Zaznamenáváme
nárůst užívání léků proti úzkosti a léků na spaní.
Mnozí lidé se také obracejí k alkoholu. Studie
Winklerova týmu na skupině 3300 lidí, reprezentativní pro českou dospělou populaci, poukázala na skutečnost, že v době pandemie
vzrostl ze 4,07% na 6,39% počet osob, které
pily nadměrné dávky alkoholu pravidelně každý týden nebo častěji. „Nárůst byl v podstatě
stejný pro pivo, víno i destiláty,“ popisuje
PhDr. Ladislav Csémy z NUDZ. Změny v konzumaci alkoholu během pandemie potvrdila i
studie Národního monitorovacího střediska.
„Zásadním poznatkem tohoto výzkumu je, že
se spotřeba alkoholu mění v závislosti na původním způsobu konzumace. Spotřeba alkoholu vzrostla zejména u těch, kdo byli před pandemií intenzivními konzumenty, zatímco umírnění konzumenti svou spotřebu v době
COVIDu ještě snížili.

Foto: www.denik.cz

Nadměrný příjem alkoholu má negativní účinek
na zdraví, výrazně ovlivňuje psychiku, zhoršuje
úsudek, snižuje kontrolu chování. Můžeme se
tak setkat s tím, že krátkodobou euforii a pocit
zapomenutí na starosti střídá deprese nebo
agresivní chování často zaměřené na partnera,“
vysvětluje doktor Csémy. Alarmující čísla již
před pandemií ČR se dlouhodobě drží v první
pětce zemí s nejvyšší spotřebou čistého lihu na
hlavu. Za hranicí rizikového pití se u nás pohybuje přes 1 000 000 lidí. „Poslední srovnávací
studie Světové zdravotnické organizace (2018)
nás ve spotřebě alkoholu na hlavu již v období
před pandemií zařadila na třetí místo na světě.
Průměrný Čech podle této studie vypil
14,4 litrů čistého lihu za rok. Poměr ve spotřebě mezi muži a ženami zůstává zhruba 4:1.
Společenské náklady nadměrného pití se u nás
odhadují na více než 56 miliard Kč ročně, říká
doktor Csémy.
Zdroj: www.nudz.cz
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8 nápadů, jak prožít
nezapomenutelné léto
Rádi byste letos v létě prožili každou chvilku
na maximum, ale nenapadá vás, co výjimečného podniknout? Máme pro vás pár tipů, při
kterých zažijete spoustu zábavy, uvidíte pár
nových míst a upevníte své pouto s přáteli.
Čas od času člověk proplouvá životem, a zapomene dělat věci, které ho činí šťastnými.
My máme pár nápadů, jak naplnit každou volnou chvilku krásnými zážitky. Jste připraveni
proměnit toto léto v nezapomenutelné?
Zapomeňte na moře - vyražte do hor!
Léto představuje nejžhavější období v roce a
my ho vždy přímo netrpělivě vyhlížíme.
Jakmile se nám splní naše toužebné přání a
venkovní teploty přesáhnou 30 stupňů, poněkud iracionálně se naše zbožná očekávání mění ve stížnosti na příšerné horko. Navíc spoustu z nás plánuje na léto klasickou dovolenou u
moře, kde jsou teploty ještě vyšší. Proč nezkusit letos něco jiného a neprožít pár dní na horách? Jednak se budete pohybovat na čerstvém
vzduchu, strávíte dovolenou aktivně a trochu
zchladíte přehřátý organismus. Navíc hodně
ušetříte a budete překvapeni, jak nádherná a
neporušená příroda se skrývá v naší matičce
zemi.
Vydejte se na průzkum na kole
Jezdíte rádi na kole? Pokud ne, nejspíš na vás
tento tip nebude působit lákavě, ale v opačném
případě zjistíte, že je to skvělý nápad, jak strávit hezké letní dny. Vyberte si město, kde je co
k vidění a šlápněte do pedálů. Objevovat nová
místa na kole je velice zvláštní zážitek – jste
mnohem rychlejší, takže toho stihnete více,
než při pouhých procházkách a přesto vám neuniknou žádná panoramata, o které byste při
jízdě autem či autobusem nejspíš přišli. Netřeba zmiňovat, že tímto způsobem cestování pomáháte i své krásné postavě a můžete si tak
dopřát o zmrzlinu navíc :)
Na výlet do ZOO
Kdy jste byli naposledy v zoologické zahradě?
Ať už s rodinou, partnerem, nebo kamarády,
garantujeme vám, že si to moc užijete. Možná
ještě rádi zavzpomínáte na časy, které se vám
vybaví, když jste procházeli zahradou jako
malí. Strávíte den venku na čerstvém vzduchu,
uvidíte exotická zvířata, která běžně nemáte
šanci vidět a dozvíte se zase něco nového. Nezní to skvěle?

Nakupujte v second-handech nebo na trzích
Nakupování je zábavná aktivita, na kterou
pravděpodobně v průběhu roku nemáte příliš
mnoho času. Zapomeňte však na nudná nákupní centra nebo drahé butiky. Jedinečné kusy,
které na nikom neuvidíte, naleznete v obchodech se zbožím z druhé ruky! Jsme si jisti, že
brouzdáním mezi originálním oblečením a doplňky za směšné ceny objevíte neocenitelné
kousky do vašeho šatníku.
Vydejte se někam na výlet na delší dobu
Dlouhé výlety na vzdálenější místa, kam běžně
nemáte čas zajet, je to nejlepší, co můžete v
létě udělat. Dokonce to ani nevyžaduje tolik
plánování. Vše co musíte udělat, je vybrat lokaci, zapnout GPS, natankovat a vyrazit. Jídlo
nemusíte řešit, dnes je všeho všude dost a určitě nechcete přijít o ochutnávku místní pizzy
nebo guláše :) Lákají vás kempy, přehrady,
historická jádra měst s rozlehlými parky a honosnými zámky? Vězte, že Česká republika
má hodně co nabídnout a stále budete mít co
objevovat.
Navštivte venkovní koncert
Jen si to představte: teplá letní noc, plná orosená sklenice piva, vaše oblíbená kapela a společnost nejlepších přátel. Nedovedeme si představit lepší zábavu na letní večery. Pokud se v
místě, kde bydlíte, nekonají zábavy a koncerty
dle vašeho vkusu, můžete spojit výlet do jiného města a návštěvu tamního koncertu a pustit
se tak do dvou dobrodružství v jednom. A pokud zvolíte přenocování ve stanovém městečku, můžete si odškrtnout další položku na vašem listu letních dobrodružství.
Vychutnejte si večerní ochutnávku piva/
vína
Návštěvy sklípků nebo pivovarů jsou další věcí, která může být náplní krásného letního večera. Mimo to, že ochutnáte to nejlepší, co bývá k dostání, jsou tyto večery spojeny i s dobrým jídlem a hudbou. Stačí jen svolat přátele,
objednat košt a užít si dobrého večera.
Uspořádejte piknik pod širým nebem
Ne nadarmo je piknik velice oblíbená kratochvíle. Také rádi sedíte a vychutnáváte si dobré jídlo jen tak na dece, místo obligátního místa na židli u jídelního stolu? Navíc nemusíte
sedět doma zavření, ale naopak můžete pozorovat přírodu. Takové přírodní kino je často
zábavnější, než film. Piknik se neobejde bez
pěkného počasí a samozřejmě chutného jídla.
Zdroj: www.topshop.cz

Štěstí bez léků: Tipy, jak se
nadopovat radostí
Hormon serotonin máme každý z nás v sobě,
někdo méně a jiný více. Vybrali jsme pro vás
tipy podložené nejnovějšími výzkumy, jak zvýšit jeho hladinu v těle, cítit se lépe a vygumovat
takový ten útlum, který vám brání prožít letošní
prázdniny naplno.

Hýbejte se tak, aby vás to bavilo
Serotonin se vylučuje při cvičení, které vás baví. Horší je to při cvičení, na které jste musela
jet přes půlku města, které vás otravuje a které
berete jen tak, že plníte další úkol. Nikdo po
vás nechce sportovní supervýkony. Pro produkci serotoninu se počítá třeba i procházka. Podle
psychiatra Martina Anderse stačí i dvacetiminutová fyzická aktivita za den. Ideálně v dopoledních hodinách, kdy vás světlo zvenku stimuluje.
Poznejte, co dělá radost právě vám
Vypněte z hlavy obecné návody plné vonných
svíček a nákupů kosmetiky. Co vám doopravdy
dělá radost? Snídat v kavárně? Číst si? Tancovat v obýváku na hity z osmdesátek? Listovat
kuchařkami a snít o tom, co jednou uvaříte?
Nemusí to být bůhvíco a nemusí to být materiální věci, ale mělo by to být něco, co těší vás a
jenom vás.
Malé věci pro každý den
Můžete se jednou za rok vydat na masáž, ale
lepší přístup k sebelásce je nacházet radost a
štěstí v co nejvíce momentech dnech. A tak
hledejte, co si zaslouží velké zlepšení za malé
peníze a dá se dělat denně. Co třeba oblíbené
mýdlo na umyvadle? Opravdu kvalitní pepř na
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váš každodenní salát? Nežehlit, ale nechat si
vyžehlit, jako největší akt #selflove?
Digitální detox, který tolik nebolí
Málokdo z nás si může dovolit, a tím spíš i doopravdy chce, vyhodit mobilní telefon nebo žít
kompletně bez sociálních sítí. Ale digitální detox se dá dělat i rozumně. My v Dietě vám navrhujeme vyzkoušet třeba toto: Udělejte si doma jedno místo na nabíjení mobilních zařízení.
Žádné nabíječky u postele. Projděte si během
měsíce všechny aplikace a
zaměřte se na to, co vám skutečně přinášejí. Pokud nic,
nekompromisně je smažte.
Sledujte jedno zpravodajství
a nenechte se vystresovat záplavou hrůzy z každého webu
– buď si objednejte do emailu nějaký kvalitní newsletter, nebo si ponechte jen
jednu appku, případně navštěvujte jeden zpravodajský
server.
Choďte spát trochu dříve
Víte, že by to chtělo sedm
Foto: www.iStock.com
nebo osm hodin spánku denně. Ale pokud to nejde, zkuste jít do postele
aspoň o chvilku dřív, ať se k tomu ideálnímu
počtu hodin trochu přiblížíte. A jak to udělat?
Dejte si na ulehnutí do postele pevný deadline,
podobně jako na odevzdání důležité práce. Třeba si ho nastavte jako budík na mobilu. Neexistuje jiná možnost, jak toho naspat víc, než chodit si dřív lehnout. Vstávat později nefunguje,
protože už teď pravděpodobně vstáváte v tu
nejpozdější hodinu, která je pro vás přijatelná.
Proberte se přáteli
I rodina, přátelé, kamarádi a známí chtějí občas
trochu revizi. S kým je vám dobře, kdo vám
přináší radost a pozitivní pocity a čí přítomnost
vás naopak vyčerpává a frustruje? První skupinu vyhledávejte, kontakty s druhou omezujte
na minimum.
Ruční práce
Je nám jasné, že vy na tom mobilu pracujete.
My taky! Ale… zkuste místo něj vzít do ruky
aspoň na chvíli třeba pastelky nebo pletací jehlice. Proč? Jak zjistila studie publikovaná v časopise Art Therapy, pouhých pětačtyřicet minut
jakékoli tvůrčí práce snižuje hladinu kortizolu a
tím pomáhá k uvolňování dopaminu a serotoninu.
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Smějte se
Najděte si cokoliv, co vás rozesměje, a pokud to
nemáte, smějte se jen tak. Ačkoli si myslíme, že
naše mysl je šéf, který říká našemu obličeji, jak
se má tvářit, podle psychologů je to naopak a
naše pocity jsou ovlivňovány výrazem naší tváře. Facial feedback je strategie, při které si připadáte jako bláznivý Američan. Nasaďte úsměv a
pojďte to vyzkoušet. Zřejmě se vám bude zdát,
že každý pozná, že váš úsměv je falešný. Ale
opak je pravdou – vaše okolí to tak většinou nevnímá. A když úsměv nějakou chvíli vydržíte (u
každého je ta chvíle individuální), mysl se přizpůsobí a obličej také. Pak už se budete smát
doopravdy. Vyzkoušeno – funguje!

Jezte vědomě
Že se máte stravovat zdravě a vyváženě, to není
žádná novinka. Stejně podstatné je ale i to, jak
jíte. Zkuste takzvané vědomé jedení – udělejte si
na jídlo klid, nedívejte se při něm na monitor,
nescrollujte mobil, neposlouchejte hudbu… Soustřeďte se na to, co máte na talíři. A užijte si to!
Mějte svůj koutek
Existuje miliarda tipů, jak čelit stresu. Ale nás
teď baví hlavně následující dva. Víte, že nejvíc
nás stresují věci, kterými se
bičujeme sami? Takové to
„zítra zvládnu další lekci
toho a toho, udělám to a
ono, pozítří vyřeším tamto“.
Co se stane, když to neuděláte? Nejspíš nic. Tak na
sebe buďte hodní. A druhý
recept? Ke snížení hladiny
stresu hodně pomůže, když
si najdete nějaké útočiště,
myšleno buď obrazně, nebo
fakticky. Pokud budete mít
nějaké svoje místo, kam se
můžete uchýlit do klidu a
do samoty a kde nebudete bombardováni podněty z vnějšího světa, je to perfektní. (A pokud tam
nedosáhne signál mobilu, bude to ještě lepší. Nebo mobil prostě vypněte.) Zalezte si tam vždycky, když budete
chtít relaxovat, zamyslet se nad věcmi a nedělat
ukvapená rozhodnutí ohledně svého života.
Zdroj: www.zeny.cz

Plavky jako součást outfitu
Perfektně padnoucí plavky mohou být s přehledem součástí běžného outfitu. Můžete je nosit
jak k bazénu, tak na letní večírek. Jednodílné
nahradí rafinované body, bikiny zase vypadají
skvěle, když vykukují zpod košile nebo halenky.
Chcete si udělat procházku městem a pak vyrazit
na koupaliště? Nebo se chystáte rovnou z pláže
do přilehlého baru? A nebo jste si prostě nové
plavky tak oblíbila, že byste v nich chtěla trávit
více času? Naučte se je nosit jako součást běžného outfitu. Rozhodně to není nic nevhodného ani
šokujícího. Většina jednodílných plavek totiž
poslouží jako body, a můžete je tak snadno obléknout k plátěným i denimovým kraťasům i
všem typům sukní.
Součástí oufitu mohou být i bikiny, tedy hlavně
vršky. Pokud si troufnete odhalit kousek bříška,
oblékněte bikinový vršek (ne klasické trojúhelníčky) místo crop topu k džínám nebo sukni s
vysokým pasem. Ideální jsou k tomu vršky, které
mají střih sportovní podprsenky.
Ale i oblíbené trojúhelníkové nebo takzvané
bandeau (bez ramínek) vršky můžete provětrat i
do města nebo na zahradní párty. Oblékněte je
místo podprsenky a nechte vykukovat pod průsvitnou halenkou nebo otevřenou košilí, kterou můžete dole ledabyle zavázat na uzlík.
Zdroj: www.zeny.cz, Andrea Machajdíková

Foto: Internet

Příroda je lék
Čím dál raději chodím do přírody.
V době koronavirové
nám bylo ledacos zapovězeno, naštěstí to
neplatilo pro přírodu,
a tak místo do kaváren, galerií, muzeí a
divadel jsme vždy zamířili do lesů, luhů a
strání. Kousek za domem máme pole. Je to
ráj pro pejskaře a jejich mazlíčky. Mají
přes ten lán prošlapanou pěšinku. A nemyslete si, že je to jen
tak. Loni na poli byly
zasázené brambory a
dělat pěšinu přes
brázdy není zrovna jednoduché. Člověk měl
pocit, že je na tankodromu. Letos je to pohodička. Na poli je zaseto obilí, takže cestička se vine
pěkně po rovince. Žádné podvrtnuté kotníky,
jako loni. Při cestě, která pole protíná na jaře
kvetly třešně a višně. Záplavy sněhobílých květů. Nádhera! Nyní jsou zase rozkvetlé jablůňky,
které tam kdosi zasadil. Kvítka vyladěná do růžova berou dech svou
krásou. Každý den tudy procházíme
s naším Punťou při procházce. Po
levé straně v dálce vidíme město,
vpravo nejbližší ulici a před sebou?
Je to kostelík nebo zámeček? Ani
jedno ani druhé. Když jsme se jednou jeli podívat blíž, zjistili jsme, že
je to vilka s věží. Obě mají červenou
střechu a zdi jsou pěkně obílené.
S každým počasím je nálada kolem
vilky jiná: někdy je temno a zlověstné černé mraky se převalují po obloze, jindy se domek koupe ve slunečních paprscích. Tento dům si dal
svého času postavit architekt Vinzenz Zeizinger, který například projektoval Grand hotel v Jihlavě. Původně dvoupatrový hotel z roku
1835 přestavěl na třípatrový secesní
palác v roce 1904. Svou vilu postavil také na začátku 20. století a ona
od té doby dominuje krajině při pohledu směrem na Lesnov. Také máme nedaleko rybník
Borovinku a Kněžský rybník. Zkrátka nemusí-
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me za přírodou nikam dojíždět, máme ji přímo
za humny, a to je fajn. V přírodě se člověk uzdravuje a je mu hned líp (pokud mu na hlavu
nespadne silná ulomená větev ze staré lípy na
rozcestí).

Autor, foto: Hana Korbičková
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FEJETON
Bačkorové retro
V době, kdy se na nás
z nejrůznějších magazínů o
designu v bydlení valí jeden
trend za druhým a obchody
jsou plné zboží, se zdá těžko
pochopitelné že před třiceti
lety mnozí lačně listovali časopisy o bydlení pašovanými ze
západního Německa a pro záclony se jezdilo do NDR. Co
se mě týče, já na zařizování
svého bydlení za dob socialismu vzpomínám ráda. Možná
proto, že bylo příšerně těžké
cokoli hezkého a netypizovaného sehnat, člověk si při tom vypiloval tvůrčí
přístup a zocelil nervovou soustavu.
Myslím, že s největším nadšením jsem se pouštěla do zařizování svého úplně prvního bytečku
1+1 v novém paneláku. Bydlela jsem tam single,
takže mi do toho alespoň nikdo nekecal. Jinak to
bylo docela dobrodružství. Vzpomínám, že jsem
dobře měsíc nemohla svítit v „obýváku“, protože jsem marně obíhala obchody a sháněla lustr,
který by se mi alespoň trochu líbil. Stejné to bylo s kobercem, kterým jsem potřebovala zakrýt obligátní šedé „lino“.
Mezi záplavou hnědobéžových obřích květinových vzorů jsem dost
dlouho hledala něco decentnějšího.
Úděsné byly i rolety nainstalované
v bytě, ošklivé šedohnědé pruhy látky navinující se na tyč měly podstatný nedostatek – buď nešly zatáhnout, nebo nešly vytáhnout. A když
náhodou fungovaly, tak visely křivě.
Pochopitelně letěly do popelnice a
nežádoucí pohledy z protějších panelákových oken jsem řešila závěsem od maminky a později žaluziemi.
Koupě nábytku byla dalším oříškem. Nechtěla
jsem kompaktní obývací „stěnu“ až do stropu,
kterou měl v té době každý. Na trhu byly, odhaduji, tak čtyři typy v rozmezí celé východní Evropy. Bytová stěna byla perlou obýváku a lze ji
definovat jako zvláštní konglomerát několika
srostlých typů nábytku, v jejichž středu bylo
čestné místo pro televizor. Nakonec jsem v zoufalství koupila jedinou, která se dala rozestavět
na jednotlivé skříňky. Jmenovala se „Invence“ a
stejnou mělo několik mých známých dokonce ve

stejném bytě…Vlastně bylo štěstí, že pohovka
se mi do minibytu už nevešla. Kdoví, co za designového dinosaura bych si nakonec musela koupit.
Dva + jedna jsem už zařizovala s manželem a vzala
jsem to z jiného konce.
Ostatně typickým rysem většiny bytů od šedesátých až
do osmdesátých let byly právě prvky tvořivosti. Peněz
také nebylo nazbyt…tak
jsem si vymýšlela čím zútulnit jeho původně mládenecké doupě, kreslila jsem poličky, vymýšlela barvy na
stěny a nutila manžela, aby
mé
nápady
realizoval.
Ostatně byla to doba, kdy muži o víkendech vyřezávali, letovali a amatérsky truhlařili a ženy
šily, vyšívaly, pletly, háčkovaly a vyráběly předložky ze starých punčoch. Většina bytů se stala
živým muzeem nevkusu, na nějž byli jeho majitelé hrdi. Náš příbytek bych po letech snad sebekriticky ohodnotila jako trochu příliš strohý, ale
alespoň jsem se vyhnula háčkovaným dečkám
(které dnes miluju!), vitrínám, a unifikované sedací soupravě s obligátním strakatým přehozem
(měli jsme křesílka) a různým serepetičkám, které
socialistický člověk měl
tendenci šetřit tak, že je
téměř vůbec nepoužíval.
Co se však ani mně nevyhnulo, to je fenomén bačkory. Za socializmu se do bytu
v botách prostě nesmělo a
to platilo bez pardonu i pro
návštěvy. Je docela zajímavé, že v době, kdy se kradlo
snad všechno, se pantofle
z botníků přede dveřmi panelákových
vchodových
dveřích neztrácely. Představa, jak se mi návštěva v kostýmku přezouvá z elegantních lodiček
do vyčochtaných pantoflí, nebo pluje bytem
v silonkách je bohužel dost strašná. I my jsme
měli a pořád máme za vchodovými dveřmi botník. Se vstupem do Evropy jsem se pokusila překonat zakořeněné návyky a nakonec konflikt
socialistických a kapitalistických bačkor vyřešila (snad prozatímním) kompromisem. Cizí, oficiální návštěvy a řemeslníci se nezouvají a přátelé mají nachystané „luxusní“ funglnové bačkory…
Autor: Eva Vorálková
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Pouť ke svatému Jánu

18. – 20. 6. 2021 se opět konalo Jihlavské
havíření, jehož součástí byla v neděli pouť ke
svatému Jánu. Celý den probíhal program u
kostelíka sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku. Mše, divadla, dílničky pro děti, prodej ručně vyráběných krásných věcí a také něco
k zakousnutí. A taky se odtud co chvíli ozývala
hudba, například Skřipácká muzika, Bee Band
a SpazierGang. Někteří stihli všechno, my
jsme si vybrali v 17 hodin Bee Band, který
hraje jazz a swing. Tahle kapela roztančila
mnoho přítomných posluchačů. Měli jsme
vážně krásný zážitek, protože muzikantům to
dobře „šlapalo“ a zpěvačka zpívala lehounce a
svižně. Bylo možné si zakoupit jejich první
CD, a přitom jsme se dozvěděli, že brzy se dočkáme i druhého. Ve 20 hodin zas hrál SpazierGang hity a superpecky, takže se snad nenašel nikdo, kdo by nebyl spokojen. Na Jánském kopečku vládla bezvadná atmosféra, už i
proto, že to byla jedna z prvních akcí bez respirátorů.
Autor, foto: Hana Korbičková

Cvičení seniorů
Rád bych se podělil o zajímavou zkušenost.
Loni koncem září jsme s Honzíkem vyrazili na
Skalku, kde Státní zdravotní ústav, regionální
pobočka Jihlava, pořádal cvičení pro seniory.
Šli jsme tam trochu nejistě. Nevěděli jsme co
nás čeká. Hned před začátkem jsme byli překvapeni. Já, při zápisu do formuláře, jsem uváděl svůj pokročilý věk s tím, že budu zdaleka

nejstarší cvičící. Z mého bludu mě vyvedla
vedoucí cvičitelka s tím, že cvičit chodí i babičky starší 80 let. A opravdu jsme s Honzíkem koukali. Sešlo se nás na místě kolem čtyřiceti. Až na čtyři chlapy cvičily samé ženy a
několika z nich bylo více než osmdesát. Smekali jsme s Honzíkem před jejich vitalitou. Pro
nás překvapující. Hodinu jsme cvičili podle
návodů cvičitelky. Opravdu náročná hodinka.
Pěkně jsme se zpotili. Po skončení jsme byli
zváni na cvičení, které se každý čtvrtek koná
na Domě zdraví. Vždy jedna skupina ve
14,00hod. a druhá v 15,00hod..Říkali, že by
byli rádi, protože na cvičení chodí málo chlapů. Prý jsou líní. A mají pravdu. Byli jsme v
první skupině a sami dva chlapi asi z patnácti
cvičících. A byla to dlouhá hodina s desítkami
různých cviků. Chvíli ve stoje, chvíli v sedě
nebo vleže na karimatce. Au,au, au…. Bolí nás
celé tělo, každý sval. Ale přes únavu jsme s
Honzíkem spokojeni. Další týden jsme ještě
cvičili v deseti, které dovolovala korona virová
situace. Škoda, že
protiepidemická
opatření další pokračování cvičení
zakázala. Vzpomínám si, že jsme se
spolu s Honzíkem
J. přihlásili i na
sázení
stromků.
Ale ani to za korona virové situace
neproběhlo. Také
škoda. V lese by
nám bylo hej!!!!
Ale před 14 dny se
opět začalo cvičit
každé pondělí a
čtvrtek na Skalce a
s Honzíkem jsme
se tedy rádi přidali. Nyní nás tam bývá něco přes dvacet, ale
stejně jako loni na podzim, také letos chlapi
cvičit nechodí. Účastníme se s Honzíkem sami.
Podle vedoucí by raději hráli fotbal. Ale to
bych zase nechoAutor, foto: Pepa Benda
dil já.
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Konečně jsme se dočkali
Mám velkou radost ze znovu obnovených aktivit ve Voru. A určitě nejsem sám. Asi většina z nás, aktivních klientů, je spokojena. Já osobně mám radost ze znovu otevření kreativní dílny. V době pandemie
a uzavření prostor Voru Renátka připravila zájemcům
domácí práci. Stříhali a skládali jsme pytlíčky od čajů.
Připravovali si je na vytváření mandal. A v těchto
dnech už mandaly tvoříme, bavíme se tím a zatím se
nám daří.
K dobrému poci- tu a spokojenosti nám přispívá také
nádherné počasí,
které
nám
umožňuje vytvářet mandaly
venku na čerstvém
vzduchu. V budoucnu budou
vystaveny v
kavárně a zájemci si je
budou moci
za rozumnou
cenu odkoupit.

Ve čtvrtek 17.června uspořádala Renátka první letošní turistickou vycházku z Voru k rybníku Borovinka a zpět. Šlo nás pět, já, Hanička, Anežka, Jana a pochopitelně Renátka.
Kvůli horkému počasí jsme vyrazili už v 9,00hod.. Šlapali jsme kolem
autobusového nádraží, přes Keťásek pod Kauflandem a Vodním rájem
podél řeky Jihlávky. Vzorně po přechodu jsme přešli frekventovanou silnici a pomalu jsme přišli k rybníku. U něj bylo několik mladých, koupajících a opalujících se lidí. My jsme se posadili kousek od rybníku a asi půl

hodinku si povídali. Velmi příjemná chvilka po všech možných lockdownech. A pomalu
jsme se vraceli zpátky přes
hráz, Hybráleckou ulici a opět
podél řeky k Restauraci Venuše. Tam jsme měli v plánu se
občerstvit. Ale ouha!
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Byli jsme upozorněni, že jsme přišli půl hodiny před otevřením a buď si tu půl hodinku počkáme nebo máme
smůlu. Anežka s Janou si počkaly a údajně si daly vídeňskou kávu. My zbývající jsme šlapali po druhé straně řeky, kolem nově otevřeného největšího pumptracku se zrcadlovou dráhou v České republice.
Byla to velmi příjemná vycházka a už se jistě všichni zúčastnění těšíme na vycházku příští. Děkujeme!!!
Ve středu 23. června se konal na zahradě Voru piknik.
Mohli jsme si donést podle uvážení občerstvení. Využil
jsem toho, upekl ananasové buchtičky a vzal je sebou.
Honzík upekl jahodovou buchtičku, někteří přinesli slané
tyčinky.
Počasí už nebylo tak tropické a po těch horkých dnech na
venkovní posezení příjemné. V kavárně Voru jsme si
mohli udělat kávu nebo natočit bylinkovou vodu.
Sešlo se
nás asi dvacet. Vzájemně jsme si povídali, Martinka si
zahrála Člověče nezlob se, někteří sportovali. Moje a
Honzíkovy buchtičky asi chutnaly. Všechny se ke kávě snědly. Další úspěšná a pozitivní akce pořádaná
Vorem.
Snad se pomalu, ale jistě vrací doba úspěšné činnosti
Voru před pandemií. Ta většinu z nás úspěšně léčila a
pomáhala k životu.

Jen jsem byl překvapen, a nejen já, jak se během pandemie a uzavření Voru změnilo personální obsazení.
Snad k dobrému. Ale nejsem si jist. Teprve příští měsíce to ukážou.
Chodím do Voru sedmý rok a už jsem něco zažil. Jak chvíle dobré, tak i horší. Snad se vrátí ty dobré.
Akce o kterých píši tomu mohou nasvědčovat. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo!

Autor, foto: Pepa Benda
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Citáty
„Láska je odpověď. Jaká byla otázka?“ — John Lennon„
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ — John Lennon
„Všechny zdi, o které se rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ — John Lennon
„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“ — Kurt Cobain
„Smějí se mi protože jsem jiný, já se směju jim, protože jsou všichni stejný.“ — Kurt Cobain
„Ona ho miluje víc, než se kdy dozví. On ji miluje víc, než kdy dá najevo…“ — Kurt Cobain
„Když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mně jediným na světě a já zase pro
tebe jedinou na světě.“ — Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ
„Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.“ — Winston Churchill premiér Spojeného království
během druhé světové války 1874 - 1965
„Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“ — Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955
„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“ — Albert Einstein německo-americký
fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955
Zdroj: https://citaty.net

Křížovka - procvičte mozkové závity

P

Podpora
Balkánská země
Nedostatek pití
Pozitivní pocit
Pouťová atrakce
Americká měna
Rozsáhlá epidemie

R

Jehličnan
Kontrola

O
Ž
K

Z
R

Posmrkávání
Sídlo šlechticů
Lesní paroháč
Nerozhodně v šachu
Rodička
Autor: Hana Korbičková
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Vtipy
Povídá takhle kočka praseti: "Já vím co z tebe bude, až vyrosteš!" "Jo? Tys četla můj horoskop?" "Ne, kuchařku!"
"Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule radil?" ptá se lékař v ordinaci. "Ano." "A zmizela ta
bronchitýda?" "Zatím jen počítač a mobil." „
Zubař spustí vrtačku a povídá: "Pamatuješ, Pepo, jak jsi mě v pátý třídě píchal kružítkem do zad?"
"Pane doktore, dejte mi nějaké prášky proti chamtivosti. Ale dejte mi jich hodně, hodně, hodně!"
Nechala jsem se přesvědčit jedním fakt pěkným chlapem, že půjdeme k němu a budeme si hrát na doktora.
A teď tu sedím už skoro dvě hodiny a pořád ještě čekám!
Lékař má v noci ucpaný záchod. Manželka říká: "Zavolej instalatéra!" "Teď v noci?" "Když tě volal instalatér v noci, tak jsi taky šel." "No dobře." Zavolá tedy instalatérovi. Tomu se nechce, ale lékař ho přesvědčuje: "Když někdo zavolá mě v noci, přijdu. K vám jsem taky došel v noci, když jste mě potřeboval!" Instalatéra nakonec přemluví a ten za pár minut dojde. Přijde k záchodu, hodí tam dvě tabletky a říká:
"Pokud se to do rána nezlepší, zavolejte mi."
"Dneska jsem vzal psa k veterináři. Pokousal totiž moji ženu." "A to si ho byl nechat utratit?" "Ne, nechal
jsem mu nabrousit zuby."
"Doktore, cítím brnění po těle, nemůže to bejt mrtvice?" "To je jedna možnost." "A jaká je další?" "Že jsi
rytíř, ty vole."

Humor kolem nás
Panička: No a já si mám lehnout
jako kam?

Nedohodli se, kdo bude číst Jihlavské listy první.

Malá
vědma...
Dala bych si
ještě jednu
myšku!
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Kontakty na zaměstnance VORu

Mgr. Martina Přibylová

Ředitelka VOR

567 213 700

775 680 987

reditel@vorjihlava.cz

Mgr. Jana Kolářová, DiS.

Jihlava, z.ú.
Odborná vedoucí sociál-

567 215 896

777 526 576

j.kolarova@vorjihlava.cz

567 210 861

777 414 099

v.sourkova@vorjihlava.cz

ních služeb

Veronika Šourková, DiS.

Koordinátor chráněného
bydlení

Bc. Iva Skálová

Sociální pracovník

567 213 288

775 567 279

i.skalova@vorjihlava.cz

Renata Nápravníková

Kreativní dílna, klub,

567 215 011

775 567 278

r.napravnikova@vorjihlava.cz

Mgr. Danuše Sládková

outdoor
Sociální pracovník

567 214 594

773 175 716

d.sladkova@vorjihlava.cz

Bc. Karolína Dlouhá, DiS.

Sociální pracovník

567 214 594

773 276 540

k.dlouha@vorjihlava.cz

Eva Vorálková

Peer konzultant

773 624 945

e.voralkova@vorjihlava.cz

Mgr. Luděk Štěpánek

Externí terapeut

567 552 176

Alena Kružíková

Asistentka ředitelky

567 215 019

l.stepanek@pnj.cz
775 627 865

info@vorjihlava.cz

