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V rámci probíhající

přibližuje

Mgr.

Martin

CDZ se snaží rozvíjet spo-

Reformy péče o duševní

Šťastný, psycholog jihlav-

lupráci

zdraví vznikají v České re-

ského CDZ.

psychiatry.

publice zcela nová zařízení

s

ambulantními

A pro koho jsou

Většina intervencí

péče

CDZ určena? Jsou zamě-

týmu zaměstnanců CDZ

v terénu tzv. Centra duševní-

řená na péči o lidi se zá-

probíhá „venku“, a to buď

ho zdraví (CDZ). Cílem re-

važným duševním one-

v domácnosti klienta, nebo

formy je přenést větší část

mocněním ze schizofren-

i jinde. Zdravotní sestry a

péče o lidi se závažným du-

ního okruhu, závažnými

sociální pracovníci navště-

ševním

poruchami nálad, bipolár-

vují klienty v jejich vlast-

z psychiatrických nemocnic

ní

poruchou,

ním prostředí. „I psychiatr

do pacientova vlastního, při-

obsedantně

kompulzivní

a psycholog mohou vyrazit

rozeného prostředí. V celé

poruchou, některými po-

do terénu, celý tým může

ČR tak vzniká třicítka těchto

ruchami osobnosti a lidi

fungovat jako intervenční

zařízení, pilotně financovaná

s duální diagnózou, což je

terénní tým,“ zdůrazňuje

s podporou EU a státního

kombinace

psychózy

psycholog M. Šťastný.

rozpočtu. V Jihlavě zahájilo

závislosti.

Věkové roz-

Tým

Centrum duševního zdraví

mezí klientů, kteří mohou

spolupracuje

činnost 1. 4. 2020.

službu využít, je 18 až 65

s Psychiatrickou nemocnicí

let.

Jihlava

pro

poskytování

onemocněním

Multidisciplinární

afektivní

a

CDZ

a

úzce

oslovuje

tým jihlavského CDZ zahr-

Péči vždy indiku-

s nabídkou služeb vytipo-

nuje psychiatra, psychologa,

je psychiatr CDZ, ale pro

vané pacienty nemocnice.

čtyři zdravotní sestry a čtyři

kontakt s CDZ doporuče-

„Ideální klient pro CDZ je

sociální pracovníky. Působ-

ní nepotřebujete. O po-

člověk,

nost CDZ je okres Jihlava,

moc či radu mohou CDZ

z psychiatrické nemocnice

služby jsou dobrovolné a

kontaktovat i příbuzní a

a čeká ho doléčování. To,

bezplatné. „Hlavním poslá-

známí člověka s duševním

že má někdo ambulantního

ním CDZ je předejít hospita-

onemocněním. „Obrací se

psychiatra

lizaci klienta, řešit jeho krize

na nás i lékaři jiných od-

mimo CDZ,

a udělat péči co nejdostupně-

borností,

není

jší. V současnosti má jihlav-

Např. sociální odbor měs-

kážkou, aby

ské CDZ 46 klientů, únosná

ta Jihlavy,“ dodává M.

čerpal služ-

kapacita je až 200 klientů,“

Šťastný s tím, že tým

by

nebo

úřady.

který

pře-

CDZ.

1. září 2020
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V tomto případě klient absolvuje

Ru Jihlava, z.ú. VOR je sociální

Tým

v CDZ vstupní psychiatrické vyšet-

služba, CDZ je zdravotně sociální

v Komenského ulici 36 a pracuje

ření a dále probíhá spolupráce psy-

služba. Aby mohl být člověk kli-

každý všední den v době od 7.00

chiatra CDZ s ambulantním psychi-

entem CDZ, tak jeho potřebnost

hod do 15,30 hod. Kontaktní tele-

atrem klienta. Ideální je, když jsou

musí být zdravotní i sociální,“

fon: +420 604 291 474, e-mail:

lidé schopni se domluvit a spoluprá-

vysvětluje M. Šťastný s tím, že

cdz@pnj.cz

ce je vzájemná,“ doplňuje Šťastný.

klientela VORu a CDZ se do jisté

Na dotaz jaký je rozdíl mezi VORem

míry překrývá. „Služby by se mě-

a CDZ odpovídá: „Centrum duševní-

ly doplňovat a ne si konkurovat.

ho zdraví je smluvní organizace Psy-

Cílem je poskytnout

chiatrické nemocnice Jihlava a VO-

možnosti, které mohou využít.“

Duševní onemocnění ochromí roč-

se dostává znatelně horší péče o

ševním onemocněním, a kteří se

ně tisíce Čechů. Téměř tři procenta

fyzické zdraví," vysvětluje vedou-

sjednocují v iniciativě Na rovinu.

lidí zažijí závažnou depresi, více

cí výzkumného programu Sociální

Odborníci na duševní zdraví upo-

než sedm procent prožívá úzkosti,

psychiatrie v NUDZ Petr Winkler.

zorňují, že duševní choroby jsou

přibližně každý patnáctý je závislý

Navíc dle jeho slov existuje celá

stále opředeny řadou negativních

na alkoholu, ostatní projdou psy-

oblast psychosomatiky, kdy mno-

mýtů. Ve výsledku pak chodí větši-

chotickými nebo jinými porucha-

hé problémy fyzického rázu mo-

na populace s každou "prkotinou"

mi. Podle odborníků se neléčí u

hou mít své kořeny v psychice,

týkající se těla k doktorovi, zatímco

úzkostných poruch 61 procent, u

což je patrné například u různých

vážné duševní choroby nechávají

poruch nálady 69 procent a u zá-

kožních onemocnění.

být, protože jim je návštěva psychi-

vislosti na alkoholu dokonce 93

Vysoká zátěž způsobovaná dušev-

atra trapná, bojí se reakcí okolí, obá-

procent lidí. Duševní onemocnění

ními onemocněními se neodráží

vá se, že bude označen za "blázna".

prožije je v České republice každý

jen ve zdravotních ukazatelích, ale

"Cílem destigmatizace je zbavit se

rok přibližně každý pátý člověk,

má také výrazné ekonomické do-

předsudků, které nám brání zlepšo-

většina lidí se neléčí, ukázal vý-

pady. Náklady na poruchy mozku,

vat péči o duševní zdraví a vedou k

zkum vědců z Národního ústavu

tedy na duševní a neurologická

diskriminaci lidí s duševním one-

duševního zdraví (NUDZ).

onemocnění, stojí státy každoroč-

mocněním, cílem osvěty je zlepšit

"Duševní a fyzické zdraví jsou

ně miliardy eur.

gramotnost populace, která často

těsně propojeny. Lidé se závažným

Česká republika v současnosti

vůbec netuší, jak vypadá deprese či

fyzickým onemocněním mají větší

prochází reformou psychiatrické

úzkost. Je na čase začít mluvit o

riziko, že se u nich vyvine duševní

péče. Její součástí je i osvěta a

duševním zdraví na rovinu," dopl-

onemocnění a naopak, přítomnost

destigmatizace, o kterou se stará

ňuje Winkler.

duševního onemocnění zhoršuje

NUDZ a řada organizací i lidí,

prognózu u fyzických onemocnění,

především těch, kteří zajišťují ne-

a lidem s duševním onemocněním

bo čerpají služby pro lidi s du-

jihlavského

CDZ

sídlí

Autorka: Eva Vorálková

všechny

Zdroj: www.idnes.cz
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Péče o duševně nemocného člo-

roku.

Studie je překvapivá tím, že uka-

věka v psychiatrické nemocnici je

„Jedna skupina lidí byla propuštěna

zuje, jak velký je překryv mezi

o několik tisíc Eur ročně dražší

z psychiatrických nemocnic do ko-

pacienty v psychiatrických ne-

než při využití komunitních cen-

munitních služeb a druhá pokračova-

mocnicích

ter. Celá řada pacientů je navíc

la v léčbě v psychiatrických nemoc-

v komunitních službách co do

dlouhodobě hospitalizována jen

nicích. Při započítání rozdílů mezi

závažnosti jejich onemocnění.

proto, že neexistují jiné služby,

jednotlivými pacienty na začátku

Ukázalo se, že někteří lidé jsou

které

studie a při sledování kvality života a

hospitalizováni v psychiatrických

nákladů

souvisejících

nemocnicích nikoli proto, že by

vědců z Národního ústavu dušev-

s onemocněním se zjistilo, že mezi

jim to klinicky prospívalo, nebo

ního

lidmi, kteří byli na počátku studie

to bylo nutné, ale prostě proto, že

s těmito zjištěními přichází, otiskl

v psychiatrických

a

v daném místě neexistují jiné

prestižní odborný časopis The

lidmi, kteří byli v komunitních služ-

služby, které by jim umožnily žít

Lancet Psychiatry.

bách, je pouze nevýznamný rozdíl

v jejich

8000 Euro na osobu

v kvalitě života v průběhu roku, ale

dí. Překonat mezeru ve službách

Vědci z NUDZ ve spolupráci

velmi vysoký rozdíl v nákladech na

v Česku se snaží reforma psychi-

s kolegy z King’s College Lon-

onemocnění – ty byly v průměru o

atrické péče, která mimo jiné usi-

don, z českých psychiatrických

téměř 8 000 Euro za rok vyšší u paci-

luje právě o vybudování sítě ko-

nemocnic a českých komunitních

entů z psychiatrických nemocnic,“

munitních zařízení.

služeb pro lidi s duševním one-

popisuje jeden z autorů studie PhDr.

mocněním sledovali fungování,

Petr Winkler, vedoucí výzkumného

kvalitu života a nákladovost péče

programu

o lidi s onemocněním psychotic-

NUDZ.

kého okruhu v průběhu jednoho

Kvalitní život v přirozeném prostředí

V evidenci Záchranné stanice

želi samostatně do přírody, kde si

poud malý. Je to důsledek přede-

Pavlov u Ledče nad Sázavou je

všímali abnormalit v životě zvířat. A

vším kalamitní těžby,“ říká Zby-

od začátku roku do června už

tak nám do stanice denně přibývali

šek Karafiát s tím, že nejdojem-

více než 400 nově přijatých ži-

noví obyvatelé z celého území Kraje

nější příběh se váže

vočichů v nouzi. To je podle

Vysočina, ale i za

k sýkorkám naleze-

informací ředitele stanice Zbyš-

sousedních regi-

ným v Jihlavě.

ka Karafiáta vyšší číslo, než

onů – veverky,

Příběh, nad kte-

které stanice vykázala za stejné

netopýři, kuny a

rým zůstává ro-

období loni. „Lidé byli v minu-

mláďata

ptáků

zum stát, se za-

lých měsících více doma, pozo-

např. kalous ušatý,

čal psát v dubnu v Jihlavě,

rovali okolí a také hojněji vyrá-

puštík obecný, káně

by

jim

v přirozeném
zdraví

umožnily

prostředí.
(NUDZ),

žít

Studii
která

nemocnicích,

Sociální

a

přirozeném

pacienty

prostře-

Zdroj: www.idnes.cz

psychiatrie

rousné, straka-

kde těsně za brankou rodinného
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domu někdo odložil budku se sed-

lidé nosí nalezená mláďata nebo

zvířat je hned po uzdravení a po-

mi mláďaty sýkory koňadry. Ptá-

zraněné živočichy, většina případů

vinné karanténě nebo po zesílení a

čata se díky rozhodnosti majitelů

je však ohlášena jen telefonicky a

získání samostatnosti vypuštěna

domu dostala rychle do záchranné

přes síť spolupracovníků stanice a

zpět do volné přírody.

stanice Pavlov, kde se podařilo

dobrovolníků

čtyři sýkorky zachránit, vykrmit a

„rehabilitace“ v Pavlově. Tak tomu

připravit na návrat do přírody. Pří-

bude i v případě dvou srnčat Dary a

běhů s dobrým koncem píše stani-

Dáši, která zde nově přebývají, když

ce Pavlov nepočítaně. Denně sem

jim matku srnu srazilo auto. Většina

To je název cestopisného promítá-

ných hor navštívil i pobřeží Černého

ní cestovatele a dobrodruha Honzy

moře s městy Nesebar a Varna.

Mráze z Velkého Beranova. Cestu

V Turecku navštívil Tróju a viděl

podnikl v květnu a v červnu a byl

trójského koně. Vrcholem cesty byla

se

dostávají

do

na cestě 65 dní. Jel sám autem

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

du v horách. Zažil také různé defekty na autě. V Rumunsku vjel pod
most, který měl malou výšku. Neuvědomil si, že má kolo na střeše auta. Kolo srazil, a tím si rozbil zadní

Volkswagen Polo s jízdním kolem

sklo u auta. Poblíž už číhal nějaký

na střeše, protože chtěl některé

člověk, který mu doporučil autoser-

horské úseky absolvovat na hor-

vis. Nebo na zpáteční cestě mu při

ském kole. Projel celkem 11 zemí:

bouřce udeřil blesk do kola na střeše

Česko – Slovensko – Maďarsko –

a to zřejmě poškodilo baterii a neda-

Rumunsko – Bulharsko – Turecko

lo se nastartovat. Nechal se odtáh-

– Gruzii – Turecko – Řecko – Al-

nout do servisu, kde mu nakonec

bánii – Černou Horu – Srbsko –

auto opravili. A na závěr cesty mu

Maďarsko – Slovensko –Česko.

však Gruzie, kde je nádherné pohoří

Zaměřil se na přírodu a hlavně na

Kavkaz. V Řecku viděl město Soluň

hory. Měl s sebou kameru a dron,

a kláštery Meteora na severu. Jeho

a tak se mu podařilo natočit krásné

cesta byla finančně nenáročná. Spal

videozáběry. V Rumunsku navští-

v autě, jedl konzervy, které si s se-

vil oblast Banátu, kde žije česká

bou vezl, koupal se v jezerech a mo-

menšina, v Bulharsku kromě krás-

řích a hlavně si užíval krásnou příro-

Autorka: Helena Kolaříková

Vzhledem k mému pokročilému

žil jsem hodně vzestupů i pádů, hod-

vu jsem nevěděl, co to je, asi jako

věku jsem si myslel, že už jsem ve

ně radostných chvil, ale i těch smut-

většina lidí – laiků. Snažil jsem se

svém životě prožil hodně, skoro

ných. Když o tom přemýšlím, tak

získávat informace o této nové a

všechno a nic mně už nemůže vy-

těch smutných bylo asi víc. A najed-

dosud neprozkoumané nemoci. A

vést z mé životní rovnováhy . Pro-

nou rána jménem koronavirus. Zpr-

čím více jsem se dovídal, tím více

na Slovensku praskl výfuk, ale nakonec s „prdícím“ autem dojel šťastně
domů.
Tohle cestovatelské promítání se
konalo letos 19. února ve VŠPJ.

Stránka 5

jsem byl znepokojen. Hlavně ve

Renatku, která jezdila na kole

ani moji malou pravnučku Vik-

chvílích, kdy se stále více rozebí-

k rodičům. Vždy slezla z kola a

torku. Z preventivních důvodů.

ralariziková věková hranice 65+. A

povídali jsme si. Pro mě hodně

Přemýšlel jsem, jak v těchto nera-

najednou přišla další rána. Uzavře-

příjemné chvilky. Při prvním se-

dostných chvílích žít, jak tuto

ní VORu. V té chvíli jsem ještě

tkání jsme se oba smáli. Ona

nepříznivou dobu trochu důstojně

netušil, že uzavření bude trvat

v helmě, slunečních brýlích a

překonat. Vzhledem k tomu, že

dlouhé 3 měsíce. Najednou jsem

v roušce. Nepoznal jsem ji, a tak

jsem „šlapka“, tak jsem nedodr-

nemohl chodit do Kreativní dílny.

jsem se ptal, kdo je…

žoval doporučení, že starší lidé

Začalo mně chybět tamní prostře-

K tomu se přidal zákaz návštěv

mají chodit pouze do parku. Cho-

dí, různé ruční práce a hlavně po-

Zookoutku v Psychiatrické ne-

dil jsem skoro denně do přírody,

vídání s ostatními kamarády a ka-

mocnici. Přišel jsem tedy i o ko-

kochal se probouzející se jarní

marádkami. Nemůžu ani vypsat,

níčky. Nejen o jejich ranní čtvr-

přírodou,

jakou radost jsem měl, když jsem

teční čištění, ale také o ježdění na

květy a zelenající se travou. Jed-

při svých peších vycházkách podél

Cyrilovi. Najednou jsem nemohl

nou jsem vytáhnul na procházku

řeky Jihlávky několikrát potkal

navštěvovat svoje děti, vnoučata,

kolem řeky Jihlávky Honzíka J..

Bylo příjemné jít ve dvou a poví-

úřadů a jiných institucí se lidé dali

tak se příjemně šlapalo.

dat si. Potkali jsme na kolečkových

na sport a začali jezdit na kole.

V Holově mlýně byla restaurace

bruslích jedoucí Lenku Vaňhovou.

Neustále jsme se vzájemně vyhý-

zavřená, ale ne kvůli koronaviru.

I toto setkání bylo příjemné. Roz-

bali. Chvílemi jeli cyklisté zepře-

Zemřel totiž majitel a mlýn se

hodl jsem se, že uspořádám pro

du,

prodává. Na Malý Beranov, ale

zájemce výlet. Tím prvním byl

jiní zezadu. Uf, to bylo náročné.

máme velmi příjemnou vzpomín-

výlet do Luk nad Jihlavou. Šlapalo

Ale nakonec jsme to zvládli.

ku. Když jsme šlapali kolem

nás pět, Hanička P., Helenka K.,

V Malém Beranově jsme se roze-

domku tamního včelaře, byl ven-

Honzík J., Saša K. se svým manže-

šli. Já, jako vždy, jsem šlapal až

ku. Povídali jsme si s ním o jeho

lem a pochopitelně já. Do Luk

do Jihlavy, ostatní odtud jeli vla-

dávné přednášce ve VORu. Přine-

jsme jeli vlakem. Tam jsme se šli

kem. Měl jsem radost slyšet, jak

sl medovinu, každému nalil a

podívat do Kolničky. Ta byla ještě

se všem výšlap líbil. A tak jsem

společně jsme si připili na zdraví.

zavřená, ale to jsme věděli předem.

připravil další výlet. Tentokrát

Obdivuhodný člověk. Kéž by

Na náměstí jsme si dali zmrzku a

k Holovu mlýnu v Malém Berano-

bylo vice takových lidí. Výlet se

šlapali. Počasí nám přálo. Ale těch

vě. Protože neustále pršelo, tak

opět podařil. Všichni jsme byli

cyklistů

Vzhledem

jsem si šel trasu projít o den dříve.

spokojeni.

k zastavení průmyslu, uzavření

Až na dvě stě metrů, kde se neda-

A nastal den, kdy jsme zase moh-

lo kvůli záplavě projít, to

li chodit do VORu. V kreativní

šlo. Místo se muselo obe-

dílně jsme se sešli a při pletení

jít jinou pěšinou. Druhý

košíků třeba na houby, jsme si

den jsme ve čtyřech, Ha-

povídali o svých zážitcích v době

nička P., Helenka K.,

koronavirové. S Honzíkem J.

bylo

ažaž.

hned

Chcete je???
(živit???)

kvetoucími

stromy,

Honzík J. a já vyrazili

jsme také byli v Rohozné

přes Kalvárii k Holovu

na houbách, ještě bez nových

mlýnu. Počasí nádherné a

houbařských košíků. Moc jsme

Stránka 6

JINÝ SVĚT

natka uspořádala první

Opět pa-

pěší výlet v letošním

rádní

roce.

výlet. Už

A

kam?

Z koronavirového Pekla

se,

my,

přímo do Ráje. Šlapalo

šlapálko-

nás pět nádhernou tichou

vé, těší-

přírodou, kolem stromy,

me

na-

toho nenašli, ale Honzík měl ale-

také houby, koníčci v ohradě a

příště.

spoň

možná i bílí jeleni. Krásné pro-

Snad už

červencovou středu se konalo

středí,

všichni

v Kavárně u Vážky kavárenské

vhodný lék na psychiku.

budeme

setkání. Jak příjemné bylo po

Vyšli jsme na Pančavě a šlapali

žít bez toho koronavirového

dlouhé době vidět a slyšet třeba

podél řeky přes Plovárnu. Výlet

blázince.

Libušku a její mamku, Vlastu,

jsme zakončili v příjemném

Zuzku a další. V červenci už Re-

prostředí Kavárny u Vážky.

Asi tak před rokem se ve VORu

ně můžu mluvit jen za sebe. Já

cesta lehká, ale její podpora a hlavně

zavedla

čtvrteční svépomocná

sama jsem určitý cíl měla, ale

pochopení, mě krůček po krůčku

skupina pod vedením peerky

nebyla jsem si jistá, že si ho

pohání dál. Chtěla bych jí tímto moc

Evy.

JEŠTĚ NĚKDY dokážu splnit.

poděkovat za její čas a ochotu.

Eva je jednou z nás, našemu one-

Eva mě v tom naplnění moti-

Myslím si, že i takoví lidé jsou vel-

mocnění rozumí. Její skupiny nás

vovala, protože našla sílu si

kým přínosem.

mají motivovat k dalším posu-

svůj cíl splnit. Její vůle mě

Děkuji Evo!

nům a určitým cílům, které si

vyloženě nakopla, abych i já

sami svobodně zvolíme. Já osob-

dosáhla svého cíle. Není to

Nikdo ho nečekal, nikdo ho ne-

je postupně jednotlivá opatře-

li jsme je získat dokonce zdarma, ať

zval. Kdo ho kdy zažil? Nikdo a

ní, ale zprávy o změnách, po-

už ve VORu, na Magistrátu nebo na

nikdy. Nouzový stav kvůli šíření

čtu nakažených, vyléčených a

„rouškovnících“ u Jihlavských listů

koronaviru. Zavřené školy, ob-

zemřelých se na nás už přes

nebo na Březinkách. Na internetu se

chody, knihovny, restaurace, ka-

dva měsíce valí ze všech sdě-

prodávají roušky pro náročné za 499

várny (achich ouvej), některé

lovacích prostředků. Vážíme

Kč. I my jsme asi trochu nároční, ale

továrny, hranice a…VOR. Vy-

si, když se v přírodě můžeme

ne z módního hlediska, ale ze zdra-

cházení jen v rouškách a jen

volně nadechnout. Celkově si

votního. Nakoupili jsme si deset rou-

v nejnutnějších případech.

asi všeho vážíme víc.

šek za 1250 Kč. Jsou prý se stříbrem

Teď už je to lepší. Vláda uvolňu-

Spousta lidí šila roušky a moh-

a zachytí prý až 99,9 % virů a bakte-

malou

smaženičku.První

Autor: Pepa Benda

Autorka: Stanislava Štefančinová
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rií. Šijí je v Lukách nad Jihla-

myjeme ruce mýdlem. Pokaždé

normálně žít. Takže brzy na

vou. Rozdali jsme je v rodině a

když za rodiči jdeme a vždy, když

shledanou. V lepších časech. A

nosíme je i k ležící babičce a

se vracíme z venku domů.

ve VORu.

dědovi, o které pečujeme. Staří

Je to náročná doba, ale lidé se

lidé jsou nejzranitelnější. Do-

opět, jako vždy v těžkých časech,

držujeme hygienu, jak jen to

stmelili a většinou dodržují všech-

jde. Hlavně si snad 20 x za den

na nařízení, abychom zas mohli

Dejte mi smetánku

prořízneme na tenko (nakrájet ho

skořici a tu já nemám ráda! Já

„Tohle jídlo mi nedávej,“ po-

nechce – to pak nejí), na ovocné

ji mám radši s kakaem a cuk-

dívá se babička nespokojeně

knedlíky přikoupíme mletý mák,

rem!“ Další záhada babiččina

na talíř s rýží, masem a omáč-

protože skořici nemá ráda (teď už

stravování rozluštěna. Heuré-

kou. „Dejte mi jogurt a sme-

to vím).

ka!

tánku! Nebo vajíčka smažená

Jednou jsem jim uvařila k večeři

Po návratu z nemocnice babič-

na máslíčku!“ Jenže nejen o

krupičnou kaši. Myslela jsem, jak

ka povídá: „Tak já nikdy ne-

jogurtu a smetánce živ je člo-

si pochutnají. Dědeček se do ní

jedla moc mrkev, a přitom mi

věk… Diskuse o jídle nejsou

s vervou pustil, ten nemá problém

doktor říkal, že jsem měla

jednoduché, zvláště, když ba-

se žádným jídlem a sní toho hod-

mrkvici!“

bička jí jako vrabeček asi tak

ně. Babička se podívala do talíře a

„Dnes má Eliška narozeniny,

tři lžíce jídla. Nedá se nic dě-

povídá: „Tohle mi nedávej, to jíst

budu dělat karamelový dort,

lat. Kromě přesvědčování jí

nebudu.“ „Mami, to je krupičná

taky vám dáme,“ říkám babič-

také kupuji hojně Nutridrinky,

kaše, pohádka mládí, je moc dob-

ce a dědovi. Babička na to: „A

aby měla dost živin. Ale také jí

rá, alespoň ochutnej,“ snažím se.

nepoleze mi to do zubů?“ Mu-

dáváme vše, co jí chutná, hlav-

„Víš, my lidi, co máme potíže

sela jsem se pousmát, protože

ně aby moc nehubla. I tu sme-

s průduškami, nemůžeme jíst tolik

mamka má jen dva zuby

tánku i ta vajíčka, sem tam

sladký, vadí nám to,“ vysvětlova-

v předu nahoře, jinak nic.

zákusek, ovoce, kompoty, ale

la. To byste ale koukali, jak se jí

Vždy, když jí dáváme kartáček

především také jídla, která

dělají boule za ušima, když baští

s pastou, říkám: „Tak mami,

nám přivezou, trochu vylep-

zákusek nebo dort. Průdušky ne-

teď si hezky vyčisti zoubky,“

ším. Rozmačkám brambory na

průdušky. Dala jsem jí něco jiné-

ale chybí jen málo k tomu,

kaši, rozklepeme řízek, maso

ho, nedalo se nic dělat.

abych říkala jen: „Vyčisti si

Autorka: Hana Korbičková

Asi po třech dnech, když

zoubek,“ protože bude mít tře-

si stěžovala, že se musí

ba už jen jeden.

všechno kousat, že by pro
ni byla lepší nějaká kaše,
jsem jí připomněla, jak tu
krupicovou odmítla. „No
jo, ale tys mi na ni dala

Autorka: Hana Korbičková
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Maminku má každý jen jednu.

superkritickému pohledu. Jak rosteme

My doma slavíme zároveň svátek

Většinou. Myslím tu pravou, ne-

a vnímáme život s jeho těžkostmi,

otců, i když ten je až v červnu.

falšovanou,

Jako

většinou se dostaneme do fáze, kdy

Bereme to jedním vrzem, protože

mám třeba já. O tomto svátku si

svým maminkám jejich pochybení

bez tatínka by život nebyl úplný a

na svou mamku snad každý vzpo-

odpouštíme, a když se žena sama sta-

do výchovy patří stejně jako ma-

mene, nebo by měl. Ať jsou ma-

ne matkou, začne své mamince více či

minka.

minky jakékoli, porodily nás, vy-

méně rozumět. Ke stáru to s mamin-

Díky za všechno, mami a tati!

chovaly, foukaly nám bolístky,

kami někdy není jednoduché, ale sna-

snižovaly horečku, nespaly, když

žíme se je dále chápat a milovat. Taky

jsme stonaly, a radovaly se z na-

jednou budeme staří.

šich radostí a úspěchů.

Ať už je to, jak chce, většina maminek

Jak člověk přichází do puberty,

své děti bezpodmínečně miluje a snaží

vidí na své mamince spoustu

se jim po celý život pomáhat. Mamin-

chyb, ať už opravdových nebo

ka je jen jedna a buďme šťastní, do-

takových, které vidí kvůli svému

kud ji máme.

První srpnovou neděli jsme si

Mláďata těchto lvů se rodí sněhově

nebo nanuka. A protože nastal čas

s přítelem udělali výlet do ZOO

bílá a postupem času se jejich zbarve-

oběda, stavili jsme se v restauraci

Dvorec u Borovan.

ní mění až do světle žluté. Barva očí

v Borovanech, a dali jsme si lí-

Je to soukromá ZOO, která se

je modrá. Viděli jsme i jiná zvířata

vance s borůvkami a se zakysanou

nachází asi 15 km jihovýchodně

než známe z jihlavské ZOO. Líbil se

smetanou. Výlet se nám vydařil.

od Českých Budějovic. Dříve to

mi obrovský hroch obojživelný, který

Doporučuji tuto ZOO všem

byl Park exotických zvířat a

si spokojeně plaval ve svém bazénu.

známým.

v roce 2012 získala zahrada statut

Jihlavský hrošík liberijský je proti

ZOO.

leží

němu drobeček. Krásný byl i medvěd

v krásném lesním prostředí a má

hnědý, velbloud dvouhrbý a watusi.

asi 70 druhů zvířat. Největšími

To je takový buvol s mohutnými ro-

lákadly jsou tygr indický bílý a

hy, trčícími do stran. Velkou

lev jihoafrický bílý. Bílí lvi nej-

pozornost budili primáti: šimpanz

sou albíni, ale genetická rarita,

učenlivý, gibboni, lemuři a paviáni.

která se váže pouze k jedné ob-

V teráriu jsme viděli čtyři velké kro-

lasti na světě, jihoafrické Timba-

kodýly nilské, kobry a mamby, želvy

vati. Bílí lvi žijí ve volné přírodě

vodní i suchozemské. Bylo zrovna

zcela výjimečně. Zoologické za-

velké vedro, a proto bylo příjemné

hrady jich chovají zhruba sto.

posedět v altánku a dát si limonádu

biologickou.

Tato

zahrada

Autorka: Hana Korbičková

Autorka: Helena Kolaříková
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Je to recept, který jsem se naučila od své maminky. Po těchto koláčcích se vždycky jen
„zapráší“. Ať jich uděláte, kolik chcete, vždycky je jich málo.:)
Kvásek: ¾ kostky dr oždí, 1 dl

se na něm puchýře. Trochu ho

vlažného mléka, lžička cukru, lžič-

poprášíme moukou, přikryjeme

ka hl. mouky

utěrkou a necháme 1 h kynout.

Těsto: 750 g hl. mouky, 2 vejce, 3

Pak ho vyklopíme na pomoučně-

lžíce cukru, špetka soli, 2 dl rostl.

ný vál a odkrajujeme kousky na

oleje, vzešlý kvásek, 400 ml vlažné

jednotlivé koláčky. Do každého

vody (nebo mléka), kterou zamí-

kousku zabalíme trochu tvarohu.

cháváme postupně

Bochánky klademe spodní stra-

ky vyndáme z trouby a znovu

Nádivka: tvar oh měkký – kostku

nou navrch na plech s pečicím

okraje pomastíme. Po vychladnutí

(ne ve vaničce), 2 vrchovaté lžíce

papírem a necháme 10 min ky-

je lehce poprášíme moučkovým

cukru, 1 vejce

nout. Pak do každého bochánku

cukrem.

Na dohotovení: mar meládu, tr o-

uděláme prsty důlek, do kterého

Ať se Vám povedou! Dobrou

chu oleje na potírání koláčků,

dáme kousek marmelády. Okraje

chuť!

moučk. cukr na posypání

omastíme rostlinným olejem a

Všechny ingredience na těsto smí-

dáme péct do předem vyhřáté

cháme a zaděláme těsto, až je hlad-

trouby na 180 °C, na 15 – 18

ké, nelepí se na stěny mísy a dělají

minut dozlatova. Upečené koláč-

Recept a foto: Hana Korbičková
Křížovku připravila: Hana Korbičková
Jeden ze smyslů (oči)
Dopravní prostředek kolejový
Něžný cit
Písmeno A
Věnovaný předmět
Hornina
Děrovaný sýr
Produkt od krávy
Nanuk
Porost na zahradě
Těžký kov
Orgán sluchu
Porost na hlavě

Apač
Šidítko pro miminko
Písmeno Í
Vozidlo MHD
Ženské jméno 5. 10.
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Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí světlo na konci tunelu.
Realista vidí světla vlaku.
Strojvedoucí vidí tři debily na kolejích.
Většina požárů vzniká proto, že v místech, kde je zákaz kouření nejsou popelníky.

Pro ženu neexistuje problém, který by se nedal vytvořit.
Vzkaz na ledničce: „Jídlo máš v pračce. Jsem u psychiatra. Máma“
Pesimista: „Sklenice je poloprázdná.“
Optimista: „Sklenice je poloplná.“
Matka: „To sis pod tu sklenici nemohl dát ubrousek?“
Můj dědeček byl veterán druhé světové války. Během bitvy o Británii se mu za jediný den podařilo zničit osm
německých letadel a zabít dvacet členů posádek. Byl to ten nejhorší mechanik, jakého kdy Luftwaffe měla.
Sousedovic spratek mě vyzval na souboj vodními pistolemi. Jen si rychle pročítám Facebook, než se dovaří
voda.
Skutečný Čech má tři podmínky pro ideální dovolenou: 1. Jemný písek 2. Čistou vodu 3. Míchačku která něco
vydrží.

Ing. Eva Kantorová

Ředitelka VOR Jihlava, z.ú.

567 213 700

e.kantorova@vorjihlava.cz

Mgr. Jana Kolářová

Odborná vedoucí sociálních služeb

567 215 896

j.kolarova@vorjihlava.cz

Veronika Šourková, DiS.

Koordinátor chráněného bydlení

567 210
861

v.sourkova@vorjihlava.cz

Renata Nápravníková

Kreativní dílna, klub, outdoor

Olga Bendová

Pracovník v sociálních službách

774 936 680

o.bendova@vorjihlava.cz

Bc. Iva Skálová

Sociální pracovník

567 215 011

i.skalova@vorjihlava.cz

Mgr. Danuše Sládková

Sociální pracovník

567 214 594

d.sladkova@vorjihlava.cz

Bc. Karolína Dlouhá, DiS.

Sociální pracovník

567 213 288

k.dlouha@vorjihlava.cz

Mgr. Martin Šťastný

Klinický psycholog, terapeut

567 552 147

m.stastny@vorjihlava.cz

Eva Vorálková

Peer konzultant

773 936 945

e.voralkova@vorjhlava.cz

567 215 011 r.napravnikova@vorjihlava.cz

