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Ačkoliv duševní onemocnění jsou celosvěto-

nacházíme, potrvá do roku 2023, a je

vě nejčastější příčinou invalidity, systém péče

plná plánování, propočtů a také vytváře-

o psychicky nemocné v České republice ustr-

ní páteřní sítě komunitní péče o duševně

nul v minulém století. Psychiatrické nemoc-

nemocné. Pilotní projekty Center dušev-

nice v ČR jsou technicky zastaralé, péče o

ního zdraví (CDZ) byly spuštěny v září

duševně nemocné je podfinancovaná, ambu-

2018. V Jihlavě funguje CDZ od dubna

lantní psychiatři přetížení, síť služeb nerovno-

letošního roku.

měrná a systémově nepodporovaná. Tento

O tom, jaké změny v péči o duševně

stav se snaží změnit ministerstvo zdravotnic-

nemocné přinesla reforma

tví reformou psychiatrie.

v Psychiatrické nemocnici Jihlava, jsem

Do roku 2030 by v jejím důsledku mělo psy-

hovořila s Mgr. Janou Kolářovou, speci-

chiatrické nemocnice opustit zhruba třicet

alistkou transformace a šéfkou Transfor-

procent pacientů a péče o ně by se měla pře-

mačního týmu Psychiatrické nemocnice

sunout do jejich vlastního, přirozeného pro-

Jihlava (TT PNJ):

středí. První fáze reformy, ve které se právě

Uvnitř tohoto vydání:
Reforma psych.
Péče

1-2
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26

Události ve voru

710

Křížovka

11

Cílem reformy psychiatrické péče je přesunutí pacientů

z velkých

nemocnic

do

komunity.

V Psychiatrické nemocnici Jihlava (PNJ), která má
520 lůžek, by mělo být do konce roku 2021 zrušeno
80 lůžek následné péče. Kam pacienti půjdou?

Součástí reformy psychiatrie je i humanizace pro„Pacienti, kteří mají možnost se navrátit po ukončení

středí psychiatrických nemocnic. Dochází i

hospitalizace do svých domovů, ke svým rodinám se

k přehodnocování zastaralých režimových opatře-

navrátí do svého přirozeného prostředí, což je pro ně

ní. Jaké změny konkrétně zavádějí v PNJ?

tou nejlepší možností. Pro pacienty, kteří takovou možnost nemají, je samozřejmě potřeba zajistit odpovídají-

„Ano. V rámci změny humanizace prostředí psychiat-

cí bydlení a péči. Všichni pacienti mají po propuštění

rických nemocnic už probíhají změny ve spolupráci

možnost využít služeb terénního multidisciplinárního

s projektem Kvalita péče od MZČR. Změny se týkají

týmu, který za nimi bude docházet do jejich bydliště.

např. snížení počtu lůžek na pokojích, zajištění většího

Ve spolupráci s Krajem Vysočina se od počátku refor-

soukromí a zlepšení komunikace mezi pacienty a zdra-

my intenzivně jedná o rozšíření sítě služeb pro tuto

votnickým personálem. Personál je školen v přístupu

cílovou skupinu. Počítá se například s rozvojem kapa-

rehabilitace metodou CARe, což je přístup, který se

cit následných služeb, jako je chráněné bydlení.“

zaměřuje na silné stránky jedince.“
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Do zavádění změn v péči o duševně nemocné vpa-

Do deseti let by mělo opustit psychiatrické nemocnice

dla epidemie koronaviru. Znamená to, že koro-

zhruba 30 % pacientů, Myslíte, že je na to společnost při-

navirus způsobil problémy i v probíhající reformě

pravená, nebo to povede k dalším předsudkům a negativ-

v PNJ?

ním náladám vůči duševně nemocným?

„Ano, pandemie se dotkla všech oblastí, tím pádem i

„Společnost, jak je již v názvu, je spolek jednotlivců. A jak

reformy. Některé kroky se kvůli pandemii na nezbyt-

víme, každý z nás je jiný. V oblasti duševního zdraví je velká

ně dlouhou dobu pozastavily, či zpomalily.“

snaha ze strany odborníků více vzdělávat laickou veřejnost.
Přesto se i v dnešní době najdou lidé, kteří tuto problematiku
odmítají pochopit, či přijmout jako součást života a dnešní

Autorka rozhovoru: Eva Vorálková

doby.

Vánoční večírky letos nikdo pořádat nebu-

moc kupovat. Slaměné ozdoby

potřebují víc než kdy jindy ušetřit.

de, svátky si užijeme v pohodlí domova.

nebo nasušené plátky pomeranče

Tak proč neoprášit staré ozdoby

Vánoční trendy pro rok 2020 na to myslí.

už mají snad všichni doma a per-

nebo si nějaké nevyrobit? Nostal-

Designéři se vrací k rodinnému krbu, vyta-

níčky stačí napéct.

gické Vánoce na český způsob

hují staré ozdoby a vytvářejí romantické a

Nostalgie to vyhrává, a důvodem

jsou navíc krásné, romantické a

pro spoustu lidí vysněné Vánoce. Letošní

není to, že bychom jen chtěli

plné přírodních materiálů.

vánoční trendy tak budou co nejvíc o klidu,

vzpomínat na staré dobré časy.

odpočinku a nostalgii. Nemusíte ani nic

Svou roli hraje fakt, že lidé letos

Jak na nostalgické Vánoce?
1.

Použijte slaměné ozdoby, sušené plátky pomerančů, badyán

2.

Vyštrachejte staré skleněné koule. Nevadí, když nemáte celou sadu, tradiční skleněné ozdoby mohou být i výraznými
solitéry

3.

Pověste na stromek padaná jablíčka, která najdete na podzim u cest

4.

Můžete takhle použít i vlašské ořechy

5.

Stůl ozdobte svíčkami a pokud máte cibulákové nádobí, vytáhněte ho z kredence.

6.

Recyklované dárky i balicí papír. Nejenom vánočním trendem je recyklace, upcyklace a omezování plastů v domácnosti. O letošních Vánocích se zodpovědné chování projeví třeba na nápadech, jak balit dárky. Namísto nového papíru
můžete použít zbytky látek a balit dárky japonskou metodou furoshiki. Můžete použít i staré noviny nebo třeba obyčejný balicí papír, který je výrazně levnější než ten dekorovaný. Ten si ostatně zvládnete sami nazdobit.

7.

Neplýtvat se ale dá i u sváteční tabule. Namísto papírových ubrousků kupte sadu látkových, které budete moct používat pořád dokola. Nádobí nemusí být vždy v sadě, můžete mít každý talíř jiný a uděláte z nedokonalosti záměr. Jedním
z trendů Vánoc 2020 je tak nekupovat to, co nutně nepotřebujete.

8.

Pečené ozdoby. Spojte příjemné s užitečným a pusťte se do vánočního pečení. Na perníčky je potřeba myslet dopředu,
zhruba měsíc před svátky. Perníčky mají jednu nespornou výhodu, fungují jako krásné ozdoby.
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Na co sázejí meteorologové a

měr 5,5 °C. Tato teplota na sně-

roce 2001 v Horské Kvildě, kde

no co sázíte naopak vy? Vzhledem ke

hové srážky příliš nevypadá, proto

bylo naměřeno -31,5 °C. Co mys-

globálnímu oteplování lze nejspíše

se dají spíše odhadovat přeháňky

líte, trumfneme některý z teplot-

říci, že není úplně jasné, zda naše děti

deštivé. Sněhové nadílky se nej-

ních rekordů? Já bych si dovolila

nějaký sníh na Vánoce vůbec kdy ještě

spíš dočkáme už jen na horách.

tipnout, že spíše překonáme horní

uvidí. Nejspíš by to krásně definovala

Prozatím historicky nej-

píseň Ladovská zima od Jarka Nohavi-

teplejším Štědr ým dnem byl ten

ci. Když se podíváme na nejnižší a

v roce 1958. V Lučině naměř ili

nejvyšší denní teploty na Štědrý den

14,5 °C. Na dr uhé str aně nej-

za posledních 10 let, vyjde nám prů-

mrazivější Štědr ý den zažili v

hranici.

Adventní věnec patří k hlavním symbo-

v Hamburku, kde jej na dveře zavěsil

by měly být ve fialové barvě, která

lům Vánoc. V domácnostech se objevuje

teolog Johann Heinnrich Wichterm

je hlavní barvou Vánoc (odvozenou

v rámci první adventní neděle a má velice

v roce 1837. Pod věnec pak umístil i

od kněžského roucha). Ptáte se, jak

hlubokou symboliku. Většina z nás si

pokladničku, do níž kolemjdoucí vha-

se stalo, že je dnes hlavní barvou i

dnes bez něj vánoční svátky neumí ani

zovaly peníze pro sirotky zpívající

červená? Tradice vylučují vše, co

představit. Víte však, jak by takový ad-

koledy. Teolog Johann pak na věnci

není z přírodních materiálů. Fialová

ventní věnec měl vypadat?

každý den rozsvěcel po jedné svíci, až

barva se však v zimě těžce hledá.

Vůbec poprvé se adventní věnec objevil

jich nakonec bylo 24.

Vytvořit fialovou látku nebylo také

Adventní věnec je hold očekávanému

jednoduché, a proto i fialové stuhy

Ježíši. Je to symbol naděje i sloučení

byly velice drahé a ne pro každého

člověka s bohem.

dostupné. Lidi proto fialovou barvu

Na dveřích dnes visí pouze vánoční

časem nahradili barvou, která je více

vítací věnce, ty adventní se přestěho-

dostupná. Fialovou nahradila červe-

valy do domů, kde se pokládají na

ná.

stoly. Každý tradiční adventní věnec

Dnes se adventního věnce dotýkají

by měl mít slaměný základ, na který se

módní trendy, které se každým ro-

pak

kem mění.

následně

připevňují

větvičky

z jehličnanů. Ozdoby i svíčky na věnci

Už naši předkové věděli, že Vánoce jsou magickým časem, který zjeví mnohá tajemství. Pojďme oprášit 10 nejkrásnějších vánočních zvyků a možná i nahlédnout do budoucnosti. Znáte všechny kouzelné české tradice? Chcete-li nasát
vůni časů našich babiček a prababiček – hurá na to!

Chcete je???
(živit???)

Mezi nejznámější vánoční zvyky, které se dodržují téměř ve všech rodinách, patří zdobení stromečku, rozkrajování
jablka a vkládání šupinky do peněženky. Vánočních tradic je však mnohem více.
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Hvězdička v jablku přinese zdraví

Lodičky z ořechů nás dovezou

Šupinky z kapra se vyplatí!

k rodinné pohodě
Nejznámějším a technicky naprosto

V

žádném

případě

nezapomeňte

krájení

Do celých skořápek od vlašských

schovávat

jablíček. Jablko se překrojí příčně

ořechů přilepte tekutým voskem malé

z vánočního kapříka. Ta vám zajistí

v půli, a poté se zkoumá, zda je ve

svíčky. Počet lodiček odpovídá počtu

dostatek financí pro příští rok! Při

středu hvězdička – ta prý předzname-

členů rodiny. Svíčky zapalte a lodič-

štědrovečerní večeři se dávají šupiny

nává zdraví v příštím roce. Neblahým

ky dejte do umyvadla plného vody.

pod talíř, aby tak přinášely po celý

znamením je naopak červík či jádři-

Pokud se lodičky drží u sebe, bude

rok dostatek peněz. Dříve to bývalo

nec ve tvaru kříže.

rodina pohromadě. Jestliže se nějaká

ještě spojeno s hojností úrody a skliz-

vzdálí, vydá se její majitel do světa.

ně.

v příštím roce

Roztavte olovo, popusťte fantazii

Darujte jmelí, darujte štěstí

Dvanáct jadérek z jablka dáme do

Sady k lití olova lze již běžně zakou-

Darovali jste svým blízkým jmelí?

misky s vodou – kolik jich vyplave na

pit, a to včetně návodu a často i nápo-

Ne? Ještě to můžete napravit. Daro-

hladinu, tolik bude v příštím roce su-

vědy, co by který tvar měl předurčo-

vané jmelí ochraňuje před nemocemi

chých měsíců. Jablka by měla být

vat. Pokud nemáte „odborné instruk-

a přináší do domu spokojenost a štěs-

tuzemská.

ce“, je jen na vás a vaší fantazii, co

tí. Rovněž se také traduje, že žena,

vám ve vodě ztuhlé tvary prozradí o

která má u sebe kousek jmelí, snad-

vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo,

něji otěhotní. Jmelí se v Čechách

lijte do vody vosk!

obvykle zavěšuje mezi dveře nebo

nenáročným

obyčejem

je

do

peněženky

šupinu

Jablečná jadérka prozradí počasí

Pantofel přivede ženicha
Házení pantoflem či botou bylo
osvědčeným prostředkem, jak zjistit,

nad jídelní stůl. Spolu s ním se v doVánočka a hrášek štěstí

zda bude nadcházející rok pro nezada-

mě usídlí také štěstí a odvaha.

nou dámu rokem, který jí přinese part-

Někdo peče vánočku tradičně 22.

nera. Žena by se v takovém případě

prosince, jiný výhradně na Štědrý

měla postavit zády ke dveřím, do pra-

den. Ať tak či onak, nezapomeňte do

vé ruky vzít botku a hodit ji za sebe.

vánočky ukrýt zrnko suchého hrachu.

Tradičním symbolem adventu je také

Pokud bota míří špičkou ke dveřím,

Kdo jej najde, bude mít celý rok štěs-

adventní věnec, který má v různých

bude svatba! V opačném případě se

tí! Vánočka tvarem připomíná Ježíška

oblastech odlišnou podobu. Věděli

vdavek nedočká.

v povijanu, byla proto symbolem

jste, že každá svíčka má své jméno?

nového života a plodnosti, a tak ne-

První je tzv. svíce proroků, druhá je

směla chybět v žádném štědrovečer-

betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá

ním menu. Navíc se věřilo, že její

andělská?

Černý ořech je černá budoucnost
Podobně jako z jablíček můžeme

křížové pletení ochrání lidi u stolu

věštit také z vlašských ořechů. Každý

před zlými silami. Proplétání copů

člen rodiny si vezme jeden ořech a

vánočky má totiž symbolický význam

rozlouskne ho. Černý vnitřek předzna-

– spodní nejsilnější prameny předsta-

menává neštěstí a smutek, zdravý

vují zemi, slunce, vodu a vzduch. V

oříšek naopak štěstí a radost.

prostředním jsou spleteny rozum,
vůle a cit. Vrchní dva zapletené prameny symbolizují vědění a lásku.

Adventní věnec
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Na prahu nového roku si snad všichni

Komu sedla beruška na ruku, ten se

dače pokladů. Ale možná je to prostě

vzájemně přejeme hodně

v nejbližší době žádné nemoci nemu-

symbol blahobytu a plodnosti, podle

abychom si toto přání alespoň trochu

sel obávat.

starých Germánů.

pojistili, přidáváme malý dárek. Může

Podkova

Slon

to být podkova, rybí šupinka, kominí-

Již staří Keltové věřili v sílu staré

Sošky slonů jsou oblíbené především

ček nebo malé, růžové či zlaté prasát-

podkovy, ale jako symbol štěstí ji prý

v Asii, kde jsou tato zvířata uctívána

ko. Většina symbolů štěstí pochází už

vnímali i staří Římané a od středově-

pro svou sílu i chytrost. Štěstí však

od starých Keltů, jiné k nám přišly

ku i Arabové. Podkova zavěšená nad

přináší pouze sloni s chobotem zved-

z dalekého Východu. Můžete tvrdit, že

vchodem by měla odhánět z domu zlé

nutým nahoru!

v žádný nevěříte, ale je mnohem jistěj-

duchy. A víte, že podkova by měla

Králičí pacička

ší, nějaký ten amulet pro štěstí raději

být zavěšena obráceně, než ji větši-

Králíci byli odjakživa považováni za

vlastnit. A největší sílu má ten darova-

nou vídáme, tedy ve tvaru písmena

velmi plodná zvířata, proto jejich

ný!

U? Prý proto, aby se v podkově udr-

pacičku nosily u sebe hlavně ženy,

Čtyřlístek

želo štěstí.

které si přály otěhotnět. Keltové je

Někdo tvrdí, že tento, ve skutečnosti

Pavouk

považovali za zvířata, která měla

omyl přírody, nosí štěstí, jen pokud ho

Zvíře, kterého se mnoho lidí bojí ne-

přístup k bohům, proto prý přinášela

najdete náhodou, jiný věří jenom ve

bo štítí je v mnoha zemích považová-

štěstí.

čtyřlístek darovaný. Čtyřlístek vás má

no za symbol štěstí. Nemělo by se

Kominík

ochraňovat před vším zlým, proto se

zabíjet, ani vyhánět z domu, právě

Kominík nosí štěstí prý od té doby,

dříve dával pod polštář i zakopával

proto, abyste si nevyhnali z domu

kdy anglického krále Jiřího, pod kte-

pod práh domu. Čtyři lístky prý sym-

štěstí!

rým se splašil kůň, zachránil prá-

bolizují naději, víru, štěstí a lásku.

Prasátko

vě kominík,

Beruška

Pěkně vykrmené prasátko symbolizu-

koně zkrotil.

Slunéčko sedmitečné, lidově nazývané

je štěstí již od středověku. Už tehdy

Kapří šupina

beruška, se stalo symbolem štěstí prá-

dostával nejhorší účastník turnaje

Šupiny připomínají svým tvarem

vě pro svých sedm teček na krovkách.

prasátko pro štěstí v příštím utkání. I

peníze, a proto šupiny ze štědrove-

Číslo sedm je všeobecně považováno

na hracích kartách se objevovalo pra-

černího kapra mají přinést dostatek

za šťastné číslo. Dříve se dokonce

sátko, jako tzv. žolík. A proč zrovna

peněz a bohatství v příštím roce.

věřilo, že berušky ochraňují nemocné.

prasátko? Někdo tvrdí, že proto, jak

štěstí. A

ryje rypákem v zemi, připomíná hle-

Ozdoby ze žárovek
Pokud si chcete zkrátit čekání na Vánoce, výroba vánočních ozdob
je pro vás skvělá forma trávení volného času. Vlastnoručně vyrobené ozdoby
vás budou těšit hned několikrát – budete mít radost z příjemně stráveného
času, ze samotného hotového díla a také budete šetřit životní prostředí.

který

rozdivočelého
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Co budete potřebovat?
Jakékoliv nefunkční žárovky, provázek, barvy
na sklo (nebo akrylové barvy), lepidlo (tavnou
pistoli nebo jiné silné lepidlo), případně další
dekorační pomůcky (třpytky, mašličky,
atp.)
A nyní se můžete pustit do díla – ze žárovky může být rázem sněhulák nebo
třeba tučňák. Můžete vytvořit postavičky
anebo žárovky pomalovat ornamenty.
Nakonec závit potřete lepidlem a pevně
omotejte provázek nebo mašli kolem závitu.
Nechte zaschnout – a je to!

O Vánocích si připomínáme narození Ježíška,

šli i tři mágové, nebo-li králové, aby

Panna Marie kolíbá a náš Spa-

Pána Ježíše Krista,

se Mu poklonili. Byli vedeni hvězdou

sitel, jako nemluvňátko, leží v

Boha a od té chvíle i

až k místu Jeho narození, k jeskyni do

jeslích.

člověka. Ptáme se

městečka Betléma. Přinesli mu zlato,

často, a proč se Bůh

kadidlo a myrhu. A co znamenají tyto

narodil jako smrtelný

dary? Zlato jako Králi, kadidlo jako

člověk? Nu, odpo-

Knězi a myrhu jako člověku, který je

věď zní: aby nám

smrtelný (myrha se používala k po-

ukázal, jak žít, jak

mazání zesnulých).

dojít štěstí a aby nám

Ale protože je Ježíš zároveň i Bůh,

daroval věčný život.

tak jednou sice jako člověk zemře, ale

Krátce po narození

poté vstane z mrtvých. A tím přemohl

Ježíška k Němu při-

smrt. Nyní Ho však jeho maminka

Autorka: Anežka Mandelíková
pravoslavná křesťanka

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“
John Lennon
„Nikdo nikdy neřekl, že tvoje sny mají být reálné.“
Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být
ani nemusí.

Autor neznámý

Jaroslav Dušek
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Stejně

jako

každý

rok,

také

V tento den jsme se zapojili do celo-

našlapali 20 kilometrů, někteří 10

v letošním roce, připravily zdejší

státního hapeningu – motto : Komunál-

kilometrů a někteří třeba jen pár

pracovnice Den na VORU. Osobně

ní služby už 30 let dělají lidem

stovek metrů. Ale obdiv patří

jsem se už několik let této akce

s duševním onemocněním příjemnější

všem borcům. U některých i pro-

neúčastnil. Nějak mě to nelákalo,

život – šlape nám to“.

to, že měli vůbec odvahu na roto-

výmluvou bylo, že nemám čas,

Společně jsme se pokusili zdolat 30

ped sednout a šlapat jako třeba

chuť ani náladu. Letos ale vše bylo

kilometrů na rotopedu. Šlapali nejen

Martinka. Já jsem se na rotopedu

jiné. Částečně za moji změnou stojí

klienti, ale také zaměstnanci VORU a

několikrát vystřídal s ostatními.

Mgr. Šťastný, který kdysi prohlásil,

CDZ. Dali jsme si do těla a užili si le-

Ale vždy, když jsem nasedl, tak

že bychom si každý den měli hrát

graci.

jsem si musel upravit zátěž. Měl

na tzv.“ musy“. Tedy, že bychom si

Renatka naplánovala trasu po cyklistic-

jsem ji nastavenou na 14 z 20

měli říkat, že dnes musím něco

ké stezce Jihlava – Raab a byla první

možných zátěží, ale vždy si ji

udělat nebo zařídit. Pochopitelně

borkyní, která tuto akci šlapáním zahá-

někteří přede mnou nastavili na

ne, že se dnes musím dobře najíst

jila. Po ní jsme se postupně na rotopedu

4, tedy skoro nejnižší. No to se

nebo napít. To je samozřejmé. A

střídali, někteří pouze jednou, někteří

některým šlapalo.

tak jsem si řekl, že na akci jít mu-

vícekrát. Celkem se nás vystřídalo více

V jednu chvíli jsem se Renatky

sím. Ale ke změně mého myšlení

než 20. Všichni šlapali podle svých

ptal, kde se asi nacházíme. Ta vše

přispěl také Honzík J. a rotoped.

možností a podle svého zdraví. Někteří

sledovala a značila přímo do ma-

py. Podle ní jsme byli v Mor. Bu-

krátkou vzdálenost nastavil zátěž na

snížit naši a možná i vaši psychic-

dějovicích a budeme směřovat na

maximum, tedy na 20. Ať si těch po-

kou zátěž. Tak, jak bylo uváděno

Jemnici. Hned jsem toho využil a

sledních stovek metrů užije. A užila.

ve spojitosti s rotopedem: „Na

požádal ji, abychom jeli přes

No to jsem dobrák, co?

rotopedu ujedeme depresi“! Od-

Kostníky, kde jsem se narodil a

Někteří zúčastnění se bavili hraním

poledne se konala vernisáž foto-

prožil část svého mládí. Chtěl

zahradních kuželek, někteří si vzájem-

grafií Vláďu K. ve zdejší kavárně.

jsem totiž přes rodnou vesničku

ně povídali. Já jsem si třeba půl hodi-

A fotografie se Vláďovi opravdu

šlapat zrovna já. Bylo mně to

ny povídal s Mgr. Šťastným. Dozvě-

povedly. Pěkné snímky zvířat i

umožněno. Navštívil jsem tedy

děl jsem se hodně zajímavostí o čin-

přírody. Příjemný pohled. Foto-

virtuálně své rodné místo. PARÁ-

nosti CDZ i Psychiatrické nemocnice.

grafie jsou velice pěkné, vhodně

DA. Nyní tam již jezdíme se svoji

V průběhu akce nám hrála reprodu-

sestřičkou několikrát za rok pouze

kovaná hudba. Příjemným zpestřením

na hrob našich rodičů.

bylo občerstvení. Káva, nealko pití,

Plán ujet 30 kilometrů jsme

ale také velice dobrá dýňová polévka i

bohatě překročili. A kolik jsme

dva druhy závinu. Všichni jsme si za

tedy našlapali? No představte si,

příjemného slunečného počasí popoví-

že celkem 100 kilometrů. To z nás

dali a zasportovali. Já osobně DĚKUJI

určitě nikdo nečekal. Před touto

všem, kteří se na uspořádání akce po-

metou jsem šlapal já, ale asi 300

díleli. Příjemně jste nám zpestřili dobu

metrů před cílem jsem předal šla-

mezi

pání Adélce, která se za námi při-

„koronavirového pekla“ a pomohli

šla podívat. Ještě jsem ji na tak

první

a

druhou

vlnou

uspořádané a už se těším na jejich
další obměnu.
Autor: Pepa Benda
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Stejně jako v loňském roce také letos

Požádali jsme ji o společné foto.

zmrzlinu, pivko i lázeňské oplatky.

jsme s Martinem Z. strávili pár dnů

A to se nám podařilo. Nádherný,

Znovu, už ani nevím po kolikáté,

v Mar. Lázních. Oproti loňsku jsme

pro nás oba, určitě nezapomenu-

jsme si prohlédli zpívající fontánu a

měli z důvodu obsazenosti tamních ce-

telný zážitek. Odtud jsme šli ještě

zaposlouchali se do jejich melodií.

nově přijatelných hotelů pobyt pouze

do hotelu Centrální lázně, ve kte-

Těšil jsem se na večer, kdy na fon-

čtyřdenní. Oproti loňsku o dva dny krat-

rém byl Martin ubytován při svém

táně zazněly dvě písně Karla Gotta:

ší. Přesto jsme si pobyt opravdu užili.

léčení. Tam se znovu rozloučil se

Být stále mlád a Srdce nehasnou,

Ubytování jsme opět sehnali v hotelu

svými kamarády. Měli jsme štěstí,

kterou zpívá se svojí dcerou Char-

Villa Dino. Hned první večer jsme si

že se tam konala diskotéka tento-

lottou. Opět životní zážitek. Byla to

užili plnými doušky. Martinovi se poda-

krát s písněmi Michala Davida.

nádherná rozlučka s lázněmi. A

řilo v době svého tamního třítýdenního

Při nich jsme si zazpívali a zatan-

čtvrtý, hodně deštivý den, nám na-

léčebného pobytu sehnat vstupenky na

čili. Martin se rozloučil písní,

stala zpáteční cesta domů. Bylo nám

koncert zpěvačky Radky Fišarové

Život je jen náhoda a šlapali jsme

smutno, a tak jsme ve vlaku pláno-

v Městském divadle. Představila se

na hotel. Druhý den jsme jeli vla-

vali opětovný tamní pobyt v příštím

francouzskými šansony hlavně zpěvač-

kem do města Teplá, kde se na-

roce. A už se těším. To mně věřte.

ky Edith Piaf. Nádherný zážitek umoc-

chází barokní klášter premonstrá-

něný tím, co se nám podařilo po skonče-

tů. Kolem roku 1193 ho na svém

ní jejího vystoupení. Chtěli jsme si kou-

panství založil šlechtic Hroznata.

pit její CD, já hlavně s písněmi fran-

Za socialismu v něm byla vojen-

couzské šansoniérky Edith Piaf. Fišaro-

ská kasárna, která tuto historickou

vá přišla po svém převlečení na okraj

památku dost zdevastovala. Nej-

hlediště, sedla si na bobek hned k nám a

hezčím zážitkem byla návštěva

podepsala se nám na zakoupená CD.

zdejší kaple. Podle slov průvodce

Škoda, že se převlékla a místo v těch

je kaple postupně, zásluhou dota-

slušivých růžových šatech, ve kterých

cí, obnovována. Třeba zásluhou

při koncertě vystupovala,

dotaci z EU ve výši půl miliardy

přišla v roztrhaných, i když módních

korun. Třetí den jsme si nechali

riflích.

na prohlídku lázní. Protože bylo

Autor: Pepa Benda

teplé počasí, tak jsme si dali

Když vidím čokoládu, slyším v hlavě dva hlasy. Ten první říká: „Musíš sníst tu čokoládu“. Ten druhý
hlas říká: „Slyšelas dobře. Sněz tu čokoládu.“

Ten stav, kdy ráno zjistíte, že vám došla káva, má své jméno. Říká se mu depresso.
Četla jsem, že každý kousek čokolády, který sníme, nám zkracuje život o 2 minuty. Tak jsem to spočítala. Evidentně jsem zemřela v roce 1547.
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Vajec potřebujeme podle toho,

vajec (která zespod trochu seřízneme,

kolik jednohubek budeme chtít.

aby dobře stála). A ozdobíme.

Z každého vajíčka jsou dvě. Hořči-

Snadné, chutné, efektní. Tyto jedno-

ci – podle toho, jakou máte rádi,

hubky můžete použít při oslavách svát-

pažitku, trochu soli, něco na dozdo-

ků, narozenin, Silvestra, pro návštěvy

bení – např. Eidam, kousek mrkve,

nebo jen tak pro sebe. Dobrou chuť!

petrželku, ředkvičku…

Autorka: Hana Korbičková

Vajíčka uvaříme, pak rozkrojíme
napůl, vydlabeme žloutek. Žloutky
smícháme s hořčicí, solí a pažitkou.
Vzniklou hmotou plníme půlky

Koncem srpna mi Jana B. oznámila,

začínala Prvorepubliková slavnost!

Na kávu a panna cottu s borůvko-

že má pro mne předčasný dárek k

Uviděly jsme se tam dokonce se Sašou

vým přelivem jsme si zašly dov-

narozeninám, že mne s Anežkou M.

K. Zasedly jsme ke stolečku, který pro

nitř letohrádku, kde to bylo také

někam svezou. „Vem si šaty a korá-

nás Jana rezervovala, koupily si pití a

nádherné. Navíc bylo krásné po-

le a na nic víc se neptej,“ oznámila

po zahájení slavnosti začala módní

časí, takže jsme si to všechny tři,

mi Jana. Měla jsem pár otázek, ale

přehlídka šatů z 20. a 30. let minulého

myslím, pěkně užily.

na žádnou mi neodpověděla. Takže

století. Modelky různého věku a různé

Jani a Anežko DÍK!

únos? Ano, ale dobrovolný.

boubelatosti se promenádovaly před

„Kampak jedeš?“ ptal se mě manžel.

letohrádkem i mezi stoly. Předváděly

„Já nevím, někam do neznáma, ale

modely a tančily do rytmu hudby. A

až tam budu, dám ti vědět,“ ubezpe-

také nešetřily úsměvy. Oděvy měly

čila jsem ho.

zpočátku spíše sportovní, pracovní a

A tak jsme jely. Nejdřív jakoby na

pro denní nošení. Zato druhá přehlídka

Pelhřimov, ale pak jsme odbočily na

– to byly róby společenské a tuze krás-

Kostelec, do Cerekve, do Panské

né. Přitom

Lhoty... To už jsem byla úplně mi-

hrála dobo-

mo. A do Počátek. Za Počátky ještě

vá hudba –

2 km a tam

charleston,

byl cíl naší

twist, jazz

cesty. Leto-

atd. Zpě-

hrádek sv.

vačka zpí-

Vojtěch. A

vala anglic-

sjížděla se tam

ky a pak i

auta z blízka i

česky. O

z daleka.

přestávce

Proč? Protože

jsme se

tam právě

prošly v přilehlém parku.

Autorka článku a fotografií: Hana
Korbičková
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Dneska, když píšu tenhle článek, je pod-

To už byla doba oběda. Měli jsme

Jihlavy. Tradiční výlet do Kolničky

zim a navíc jsou zavřené restaurace a

rezervovaný velký stůl, a tak jsme

se opět vydařil.

většina obchodů. Ráda vzpomínám na

si hned

výlet do Luk nad Jihlavou v srpnu 2020.

objednávali domácí limonádu,

To bylo příjemné počasí, tak akorát na

polévku, smažený sýr a hranolky,

pěší výlet. Nejdříve jsme jeli autobusem

klobásu nebo

z Masarykova náměstí do Malého Bera-

domácí koprovku (ta měla velký

nova. Pak jsme šli pěšky do Luk nad

úspěch). Po obědě jsme šli na

Jihlavou. Po dvou hodinách chůze jsme

městečko a čekali na autobus do

Autorka: Helena Kolaříková

došli do cíle, tj. do restaurace Kolnička.

Doba kovidová:
Taxikář říká muži, který právě nastoupil do vozu:
„Omlouvám se za ten zápach z dezinfekce.“
Pasažér se stoickým klidem odpoví:
„V pohodě, stejně už pár dní nic necítím.“
Staré čínské přísloví říká:
...když přežiješ dvě vlny pandemie v jednorázové roušce,
jsi nesmrtelný!!!

Baví se dva malí kluci:
„Jdeš si dneska ven hrát?“
„Ne, musím pomáhat tatínkovi s mým úkolem.“
Z pohádky do pohádky:
Matka, která je posedlá zdravou výživou,
vypráví dceři pohádku: „Bio, nebio...“
Ptá se Červená Karkulka babičky:
„Babi, proč máš tak velké oči?“
„To abych tě dobře viděla.“
„A babi, je pravda, že jsou vlci barvoslepí?“
„Moc se ptáš, ty holomku černobílej...!“
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Vánoční křížovka - provětrejte trochu mozkové závity

Zaměstnání
Savec podobný člověku

Tvor bez pignemtu
Saň s více hlavami
Patron našeho státu
První žena
Orgán čichu
Bílý sport
Těžkopádný bicykl

Plod buku
Otop
Potomek
Zárodek

Lupen
Písmeno Í

Věrný přítel člověka
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567 210 861

v.sourkova@vorijhlava.cz
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567 215 011

i.skalova@vorijhlava.cz

Mgr. Danuše Sládková

Sociální pracovník
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d.sladkova@vorijhlava.cz
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Sociální pracovník
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