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PODAŘÍ SE NÁM POMOCI DRUHÝM? 

 
 Jako třída 1.S srdečně zdravíme všechny studenty naší školy, profesory, ale i každého, 
kdo se právě očima zatoulal k našemu článku. Chtěli bychom Vám totiž představit nápad, jak 
pomoci druhým. 
 Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme spoustu tělesně postižených lidí, kteří 
potřebují nějaký druh pomůcek, které jim usnadní jejich každodenní život. Proto jsme dostali 
nápad, že bychom mohli přispět na velké psí hrdiny, kteří jsou schopni strávit dlouhou dobu 
s těmito lidmi, a to jen proto, aby byli neustále připraveni poskytnout účinnou pomoc. Tímto 
Vám představujeme naši myšlenku na výrobu přání k Vánocům a Novému roku 2013. Prodej 
vlastnoručně vyrobených takzvaných PeFek, který bychom chtěli uskutečnit před Vánoci na 
chodbách naší školy. Vydělané peníze by putovaly na známé sdružení Helppes, kteří těmto 
pejskům poskytují specializovaný výcvik pro jejich majitele. Rozhodli jsme se tak, jelikož 
koupě tohoto psího ,,záchranáře“ je velmi drahá a jistě potřebná. 
 A tak budeme velmi rádi, když společně s Vaší pomocí budeme moci aspoň přispět na 
potřebné věci k výcviku a krmivo pro tyto velké pomocníky, kteří si to MOC zaslouží! ☺ 
 
 

Kdo je to Helppes? 
 
 Helppes je první a jediná nezisková organizace svého druhu v ČR. Je členem 
mezinárodních organizací Asistence Dogs Europe a Asistence Dogs International, 
prostřednictvím Klubu speciálního výcviku je členem Českého kynologického svazu. Je také 
jako jediný v ČR držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society. 
 
Mnoho pěkných videí a informací o této organizaci najdete na: www.helppes.cz 
 
 Budeme moc rádi, když nám tento plán vyjde a s Vaší pomocí budeme moci přispět na 
asistenční psy… 

Martina Pařilová, 1.S      
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VOLBY ANEB PROHRA ODS 
 

  
V uskutečněných volbách zvítězila levice nad pravicí. Petr Nečas jako předseda ODS 

prohrál. S ním i celá strana. Možná neměla pravice velkou podporu u voličů právě kvůli její 
vládní politice. Občané naší republiky dali jasně najevo nespokojenost s vládou pravice 
s nadějí, že bude někdy lépe, i když tomu už asi nikdo nevěří. Výsledek voleb vypovídá 
o tom, že lidé chtějí ve vládě především sociální jistoty. ODS byla ve vládě už dlouho na to, 
abychom věděli, k čemu by náš stát spěl, kdyby se to mělo opakovat. Naproti tomu 
v plzeňském kraji občanští demokraté zvítězili ve čtyřech ze šesti okresů. Jejich 
nejúspěšnějším lídrem se stal Jiří Pospíšil, který v těchto volbách získal celkem 18 501 hlasů. 

 
Jana Tejessyová, 3.L 
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KULTURNÍ D ĚNÍ V BRNĚ 
 

Divadlo Feste, v jehož čele stojí režisér Jiří Honzírek, uvedlo inscenaci s názvem 
Národní třída. Jedná se o třetí z inscenací z cyklu Identita, jenž upozorňuje na politické a 
sociální dění. 
 “Nová premiéra brněnského Divadla Feste se nesla ještě na doznívající vlně 
kontroverze, kterou způsobila pražská premiéra, bilancující prezidentské satiry 
Pohřbívání. Národní třída na ni navazuje především řešením vztahu moci a morálky. Honzírek 
Vandama uvrhá do krvavé řeže, nechává jej doslova koupat se v krvi, obnažit se, nakonec 
povstat jako bájného Fénixe z popela a být zase o něco více „poučen o životě“. Morální apatie 
se díky silnému ataku proměňuje v aktivní (po)moc. Ale za jakou cenu?“ Řekl mi o novém 
představení Jiří Honzírek. 
 Tato inscenace je třetí v řadě, před ní byla inscenace Pohřbívání, ke které se mi Jiří  
vyjádřil takto: “Pohřbívání je komedií, přímým přenosem ze státního pohřbu prezidenta 
Václava Klause. Svatební obřad je připraven, hosté se sjíždějí do Prahy, kamarádi vzpomínají. 
Důležitý je zde příběh České televize, která přímý přenos přenáší.“ 

Ovšem pro mě nejzajímavější byla inscenace Mimořádné události. Odehrává se na 
blíže neurčeném místě v Evropě. Jde o příběh muže - vidíme jeho dětství, jeho dospívání a 
nakonec dozrávání, v němž ze zdánlivě nepochopitelných důvodů vezme zbraň a střílí do dětí 
základní školy. Důvody tohoto jednání jsou různé, ovšem ani jeden z nich jsme během 
normálního života nezahlédli. 

Dále mi režisér Jiří Honzírek sdělil, že připravuje inscenaci s názvem “Dealeři 
fyzické lásky.“ Toto představení bude mít premiéru v listopadu, bude se zaměřovat na násilí 
ve vztazích, ať se jedná o bití žen či  psychické týrání a zneužívání, což je vždy aktuální téma. 
A pokud máte rádi stejně jako já nevšední podání všedních věcí, tak určitě navštivte Feste v 
Kabinetu Můz.                                                                                                                       

 
                                                                                                                            Pavel Solař, 1.S 
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O tom, že přemýšlíme o své budoucnosti, svědčí následující dvojice příspěvků: 
 
 

JÁ ZA DVACET LET 
 

Když přemýšlím o nadcházejících dvaceti letech, napadá mě, že netuším, kterým 
směrem se vlastně budu ubírat. Zda tou správnou cestou, kterou si tajně přeje každý z nás. 
Půjdu cestou úspěchu, štěstí a blažené spokojenosti, nebo se setkám s odvrácenou tváří 
osudu? Potkám skvělého muže, s nímž založím velkou rodinu plnou zdravých dětí? Budu 
uznávanou psycholožkou s dlouholetou praxí a vděčnými pacienty, případně 
snad designérkou s neotřelými návrhy? V neposlední řadě bych ráda věděla, 
jak budu vypadat, jaké zařízení a která země se stane mým domovem. 
Možná Brno, kde momentálně studuji. To vše je ve hvězdách a nám, 
smrtelníkům, je schopnost vidět do budoucnosti naštěstí zapovězena. 

Ano, tohle by byla má ideální představa o zatím poněkud vzdálené 
budoucnosti. Avšak nic není na první pohled dokonalé, bez vady a kazu. I 
proto a rovněž z mnoha dalších důvodů je mnohem lepší se nechat překvapit 
tím, jak život zamíchal kartami osudu. Nezbývá než s nimi trpělivě a s 
pokorou hrát. 
 

Iveta Navrátilová, 3.L 
 

MŮJ IDEÁLNÍ ŽIVOT 
 
 Bude se psát rok 2032 a já už nebudu patřit mezi nejmladší dívky, ale 38 let ještě není 
tak strašných. V životě už toho zažiji hodně, ale taky v budoucnu mě bude čekat mnoho 
zkušeností. Budu mít skvělou rodinu, dokonalou práci, stále milujícího manžela, spoustu 
známých a pár opravdových přátel. 
 Mojí prací rozhodně nebude žádné nudné zaměstnání. Zatím stále ještě věřím tomu, že 
se uživím v takovém oboru, abych byla stále mezi lidmi a celý den jen nesledovala hodinky, 
až budu moci opustit stanoviště. Doufám, že tam budu chodit ráda a bude to i tak trochu můj 
koníček. Nejen že mně moje práce bude bavit, ale také za ni budu dostávat dobrý plat a 
dovolených taky nebude málo. 
 Neplánuji mít velkou rodinu, manžel a dvě děti mi budou bohatě stačit. 
Mým velkým přáním je vychovat slušné děti, nechci si vyčítat, že jsem 
zanedbala něco tak důležitého jako je vlastní potomek. Náš dům nebude ani 
malý, ani velký, prostě tak akorát. Domácí mazlíčky si taky necháme spíš až 
na důchod, abychom mohli jakkoli cestovat a nevázat se na zvířátka. Právě 
poznávání nových částí světa bude skvělým trávením letních i zimních dní. 
…a jestli si myslím, že se tohle vyplní? Ne, ale představa je to dokonalá. 
 
 

Vendula Zavřelová, 3.L 



VIRUS ČÍSLO 1 2012 
 

6 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

MANDALY 

 V následujícím příspěvku bychom Vám rádi přiblížili naše zážitky při práci 
s mandalami, se kterými jsme se seznámili ve výuce. 

Mandala v překladu znamená „magický kruh“. Paní profesorka Křiváková nám je jednou 
přinesla do hodiny s názvem Osobnostně sociální výchova (OSV). Mají funkci posilovat naši 
duši tak, aby zářila a vysílala do svého okolí pozitivní a jasnou energii. Stejné množství 
energie by se mělo vracet zpět. V hodině jsme si navodili příjemnou atmosféru a oddali jsme 
se mandalám. Bylo to určitě příjemné zpestření našeho vyučování a rádi bychom si tuto 
činnost zopakovali. 

                                                                                      Lenka Chybová, Aneta Mazánková, 1.S 

Co znamená slovo Mandala? 

Kořeny tohoto pojmu je možno hledat ve staroindickém jazyce sanskrt. V překladu to 
znamená „magický kruh“. Kruh symbolizuje nekonečno. Bez začátku a bez konce. Jeho střed 
pak znázorňuje dokonalost a sjednocení. 

V buddhistickém náboženství jsou mandaly využívány jako jakési meditační pomůcky, 
určitou vizualizaci a zasvěcení. Je spojen se vzýváním duchovní síly. Tvoří se 
z různobarevného prášku nebo rýže. Jejich tvorba je určitý rituál. Vytváří se při různých 
příležitostech, oslavách, obřadech. Vždy se řídí smyslem dané situace. Vyžaduje soustředění, 
trpělivost. Na jejich tvorbě se podílí skupina více osob. Práce probíhá obvykle na zemi při 
meditačním zpěvu a trvá i několik týdnů. Při ukončení slavnosti nebo obřadu, pro který byla 
mandala vytvořena, je veřejně smetena a vržena do řeky, nebo rozprášena po větru – symbol 
pomíjivosti okamžiku. S obdobou kruhové výmalby se setkáváme i v křesťanství, například 
vitráže oken kostelů a chrámů. A nacházíme je v různých podobách ve všech kulturách.  

Proč se zabývat mandalami v běžném životě? 

Jedním z výkladů mandaly je i její esoterické pojetí. Je tedy stvořená bytost, která má jasný 
cíl a poslání. V našem technickém světě je možno ji pojmenovat jako program. S tímto 
programem komunikuje naše podvědomí a vytváří určité prožitky, které jsou slovy 
nesdělitelné. Má tedy za cíl vrátit nás zpět k vnímání přírody. Všechny bytosti v přírodě mají 
stejný komunikační jazyk, ať jsou to stromy, drahé kameny, bytosti, všichni komunikují 
prostřednictvím pocitů. Tyto mandaly jsou malovány v tomto informačním poli. Nebo je 
možné je chápat jako přenos informací (dat) – podobně, jako je tomu u homeopatik, pouze se 
jedná o jinou techniku. 

Jak můžeme využít mandaly v psychoterapii? 

Mandalu v psychoterapii využíváme při relaxacích, k sebepoznávání i jako součást 
arteterapie. Je kombinovatelná i s dalšími metodami, které mohou posílit relaxační účinek 
samotné tvorby mandaly. Doporučující je prvek muzikoterapie ve smyslu navození podnětné 
uvolňující atmosféry - poslech meditační melodie. Aromaterapie je dalším prvkem 
působícím na smysly člověka, kterým můžeme obohatit a zintenzívnit uvolnění při tvorbě 
mandaly.  
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Co můžeme od mandaly očekávat? 

Jak bylo řečeno, mandala je programem, ale nemá žádný zdroj působení - tím zdrojem jsme 
my sami, kteří pomocí mandaly vytváříme energetické pole. Tuto mandalu můžeme 
samozřejmě zároveň energeticky nabít, avšak tak můžeme činit se vším kolem nás (jiný list 
papíru, voda ve sklenici, dům atd.) Mandala slouží k vytvoření pocitů skrze naše podvědomí. 
V technickém světě je to adresa internetových stránek, z kterých můžeme čerpat další 
informace. Není to nic zázračného, je to technická pomůcka. Je možné, že ne každý bude 
pocity z mandal vnímat naprosto přesně, záleží na citlivosti každého jedince. S opakováním 
působení se tyto pocity sjednocují, prohlubují, zintenzivňují. Při prvním použití neočekávejte 
příliš hluboké prožitky. Poprvé se seznamujete s technikou a novostí situace. Teprve další 
tvorbou se naučíte vnímat podstatu mandaly. 

Kolik času budu potřebovat?  
 
Pro samotnou tvorbu si najděte aspoň 60 minut, i když záleží vždy na velikosti mandaly.  
 
Jaké je třeba zajistit prostředí pro tvorbu mandaly? 
 
Rozhodně by to mělo být příjemné, nerušené prostředí. Měla by z něho vyzařovat příjemná 
atmosféra. Tu je možno podpořit muzikoterapií a aromaterapií (jak bylo výše uvedeno). 
Dostatek světla je druhou podmínkou. tak, aby bylo možno rozpoznat všechny odstíny barev, 
jejich široká paleta. Rozhodně by Vám nemělo být zima nebo horko.  
 
Jaké pomůcky si připravit? 
 
Varianta A)  
bílý výkres, barevné tužky (nebo fixy, vodovky, jiné barvy vhodné na papír…). Použijeme-li 
barvy, je nutné doplnit ostatní pomůcky pro práci s barvami. Dále budeme potřebovat 
kružítko nebo talíř pro předkreslení tvaru kruhu. 
Varianta B) 
Je možné využít i předkreslených tvarů. Jsou k zakoupení v knihkupectví nebo stažení 
z internetu. Jsou zaměřené i dle účelu. Pro děti, dospělé, vánoční, andělské, ke zklidnění aj.  
 
Postup jak mandalu tvořit: 
 
1. Než začnete, zavřete na chvilku oči. Soustřeďte se na své dýchání. Uvědomujte si svůj 
nádech, jeho hloubku, čistotu. Sledujte svůj výdech. Nechte ze sebe vydechovat všechno 
napětí, starosti, stres tohoto okamžiku. Párkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. 

2. Soustřeďte svou pozornost dovnitř a uvědomte si všechny své pocity, obrazce, barvy a 
tvary, které se právě vynořují. Pokud se před vaším vnitřním zrakem nic neobjeví, nevadí.  

3. Otevřete oči a podívejte se na barvy před sebou. Vyberte si barvu, kterou začnete malovat 
mandalu – jakoukoli barvou, na kterou vám padne zrak.  
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V případě varianty B) předtištěné mandaly: Nejprve si ji prohlédněte od středu po okraj a zase 
zpět ke středu. Pak teprve vyberte barvu pastelek (barev). 

4. Zaplňujte kruh barvami , obrazci. Nezáleží na tom, zda začnete od středu nebo od okrajů. 
Pracujte tak dlouho, až budete cítit, že je vaše mandala hotová. Nenechte se při práci ničím 
rušit. (Proto je dobré vypnout před činností i mobil). 

5. Cítíte-li, že jste hotovi, představte si, že jste se najednou zmenšili. Vstupte do svého 
obrazu, jako by to byla místnost nebo krajina. Když budete uvnitř, prozkoumejte všechna její 
zákoutí a sledujte své pocity. Zeptejte se sami sebe, jaký je to pocit. Kde se cítíte dobře, kde 
méně, kde je pro Vás nejméně pohodlně. Je-li takové místo ve vašem obrazu. 

6. Pocity a myšlenky, které jste uvnitř své mandaly zažili, vás mohou inspirovat k tomu, že jí 
dáte nějaké jméno heslo, pojem. Napište je na spodní okraj kresby s datem vytvoření.  

Pokud práci nedokončíte, druhý den se k ní raději nevracejte a začněte novou! 

Každý den s sebou přináší jiné pocity, jiné uvolnění podvědomí, jiné setkání. Mandala 
jako taková by byla směsicí neporozumění vlastní duše. Nevyzařovalo by z ní to, co 
v daném okamžiku má. 

 
„Vytváření mandaly je aktivní meditací, jejímž cílem je osobnostní růst a duchovní 
obohacení. Její symbolický jazyk nám umožňuje nahlédnout hlouběji do toho, kým skutečně 
jsme.“ S. Fischerová (Wildwoodová, 1998) 
 
Mandaly učí, že v každém z nás je krásné místo, které je třeba hledat a objevovat. Je to 
místo, od kterého můžeme začít být šťastni.  
 
Literatura: 
Wildwoodová, Ch., Kompletní průvodce při redukci stresu. Alpress, 1998, ISBN 80-7218-108-4 
www.lenka.osoba.cz 
www.mandaly.cz  (výklad) 
www. buddhismus. cz /mandaly 
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KŘÍŽOVKA 
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