
 

Zvyky:  
 
Vánoční strom 

Vánoční stromeček je asi 

nejrozšířenější zvyk okolo 

Vánoc, kdy je na Štědrý 

den vztyčen jehličnatý 

strom, který se následně 

ozdobí vánočními ozdoba-

mi a pod kterým se nachá-

zejí 

dárky. 

Jmelí 

Stále zelená cizopasná 

a rostlina bývala považová-

na za posvátnou již za dob 

keltských druidů. Jmelí má 

mít kouzelné účinky; napří-

klad jako ochrana proti 

ohni a zábrana v přístupu 

čarodějnicím a zlým du-

chům.  

Štědrovečerní večeře 

24. prosince bývá tradicí, 

že se schází celá rodina na 

slavností večeři. Samotná 

večeře se tradičně skládala 

z rybí polévky, bramboro-

vého salátu s kaprem a bě-

hem její konzumace pano-

valy jisté zvyky. Například 

se stolovalo o jeden talíř 

Tradice:  
 
Lití olova 

Nad plamenem 

se rozžhaví 

kousek olova až úplně roz-

taje. Připraví se nádoba 

s vodou a do ní se olovo 

opatrně vlije. Odlitek, který 

vznikne, věští dotyčnému 

jeho budoucnost.  

Krájení jablka 

Po štědrovečerní večeři se 

nožem přepůlí jablko. Řez 

veďte kolmo ke stopce. 

Obě poloviny se všem uká-

žou 

a záleží 

na tom, 

jaký 

tvar má 

vnitřní část s jádry. Pokud 

vypadá jako pěti, nebo ví-

cecípá hvězda, sejdou se 

všichni za rok ve zdraví. 

Pokud má tvar kříže, je 

čtyřcípá, pak někdo 

z přítomných těžce one-

mocní, nebo zemře. Tohoto 

zvyku se není třeba bát. 

Vybírejte zdravé, 

velké jablko.  

 

Pouštění lodi-
ček 

Lodičky se zapá-

lenými svíčkami 

se nechají plout po vodě. 

Majitele lodičky, která vy-

drží nejdéle svítit a nepoto-

pí se, čeká dlouhý a šťastný 

život. Pokud se lodička 

drží při kraji nádoby, její 

majitel se bude celý rok 

držet doma. Jestliže lodička 

pluje ke středu nádoby, 

vydá se do světa. 

Půst 

Na Štědrý den se zachová-

vá až do večera přísný půst. 

Dětem, které se nemohou 

dočkat, se slibuje, že vydrží

-li nejíst, uvidí zlaté prasát-

ko. 

Ke společné večeři se zase-

dá, když vyjde první hvěz-

da. 

Šupiny 

Pod talíře se štědrovečerní 

večeří se dává několik ka-

přích šupin, které mají při-

nést všem po celý rok do-

statek peněz. 

více pro nečekanou ná-

vštěvu, či se pod talíř 

umísťuje mince.  
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Vánoční cukroví  
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Perníčky:  

400g hladká mouka  

140g cukr moučka  

60g hera  

2PL med  

2 vejce  

1KL soda  

1PL perníkové koření  

Linecké cukroví:  

600g hladká mouka  

400g máslo 

200g cukr moučka  

4 žloutky 

Vanilkový cukr 

Citrónová kůra  

Náplň—rybízová marmeláda   

Přinášíme Vám žhavé recepty na oblíbené cukroví 

Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části českých do-

mácností dodržována. Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit strouhaným koko-

sem nebo kakaem. Typickými vůněmi jsou vanilka a rum, typickým kořením skořice.  

Vánoce se blíží… 

… a nákupní horečka začíná. 

Z výloh na nás blikají světýlka 

a obchodníci se snaží zákazníky 

přivábit všemi možnými způsoby. 

Vánoce už vlastně začaly. Ptáte se, 

co k nim patří? Koledy, cukroví, 

vánoční úklid a s trochou nadsázky 

i nákupní horečka. Mnohdy ale 

zapomínáme, že to není pravá pod-

stata Vánoc. Někteří se předhánějí 

v nakupování drahých dárků, jiní 

nasávají atmosféru vánočních 

příprav. Někdy však stačí hřejivý 

úsměv, nebo milá návštěva, aby-

chom sváteční chvíle proměnili 

v nezapomenutelný zážitek. Mnozí 

tráví Vánoce v rodinném kruhu, 

jiní s přáteli. Nezapomínejme ani 

na ty, kteří jsou sami. I jim 

Išelské dortíčky  

300g hladká mouka  

200g másla  

100g cukr moučka  

100g ořechů  

1 žloutek  

2PL kakao  

Citronová kůra  

Skořice  

můžeme přinést kouzlo Vánoc 

– lásku, přátelství, radost.  

Brzy již přijde advent, to je 

začátek liturgického roku. Slo-

vo advent pochází z latinského 

adventus a znamená příchod 

Spasitele. Na svět přišlo malé 

nemluvně do těch nejnuz-

nějších podmínek a přece bylo 

obklopené velikou láskou. 

Nezáleží kam jsme se narodili 

nebo jaké okolnosti nás pot-

kaly, Na čem opravdu záleží 

je, kolik lásky jsme dostali 

a kolik jí chceme předávat.  

Nedávno jsem se dívala na 

film Recept na lásku. Těžko 

říct, jestli nějaký existuje. 

Zazněla v něm však věta, která 

mě oslovila: “Perfection is 

a disease.”(Perfekcionismus je 

nemoc). Často chceme mít 

Vánoce dokonale připravené, 

napečeno, navařeno, uklízeno, 

nakoupeno. Nezapomínejme 

však na pohodu, která je důležitá 

nejen pro chvíle sváteční ale 

i pro všední dny. Zkusme letošní 

Vánoce okořenit pořádnou 

dávkou lásky, porozumění, ra-

dosti a pohody. Věřím, že tak se 

stanou  i všední dny těmi 

svátečními a Vánoce nás budou 

provázet po celý nastávající rok.  

Autorka: Mgr. Jaroslava 

Lojdová  

Náplň:  

100g ořechů  

100g másla  

100g cukr moučka  

1PL meruňková marmeláda  

1-2 PL rumu  
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Koncert vítězů  

Kim z Jižní Koreje, která zazpívala  

árii Rusalky Měsíčku na nebi hlubo-

kém od A. Dvořáka. Celkově skon-

čila na 3. místě. Na 1. místě byl 

Heeyun Choi z Jižní Koreje a na 

2. místě Rafal Pawnuk z Polska. 

Autorka: Hana Korbičková 

Ve dnech 13. až 15. 10. 2017 pro-

běhla v Jihlavě mezinárodní pěvecká 

soutěž v operním zpěvu zpěváků do 

35 let. 15. 10. byl koncert vítězů. 

Vyslechli jsme árie z oper od Belli-

niho, Masseneta, Čajkovského, Ver-

diho, Mozarta a dalších. Největší 

úspěch sklidila sopranistka Ahyoung 

Vtipy 

ve Foersteru). V druhé polovi-

ně zahrála Hana Paštyková 

skladbu od Chopina a poté 

nám předvedl část svého re-

pertoáru pražský sokolský sbor 

Gaudium, který v závěru za-

zpíval spolu s Foersterem  so-

1.10. 2017 se uskutečnil gala-

koncert k devadesátinám pěvec-

kého smíšeného sboru Foerster. 

Sešlo se nás tam i osm „voráků“, 

přišli jsme podpořit Martina Z. 

a Janu V. a těšili jsme se na záži-

tek. A ten byl vskutku skvostný! 

V první polovině koncertu hrála 

Filharmonie Gustava Mahlera 

pod taktovkou Jiřího Jakeše 

skladby z oper a operet. Mimo 

jiné jsme uslyšeli zpívat sólistku 

mnichovské opery a jihlavskou 

rodačku Kateřinu Hebelkovou 

(její dědeček zpíval také kdysi 

90 let PS Foerster 
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kolskou píseň Lví silou a Sbor 

židovských otroků z opery 

G. Verdiho Nabucco. Byli jsme 

okouzleni nádhernou hudbou 

a výkony všech zpěváků. Sbor 

krásně oslavil své úctyhodné na-

rozeniny a obdržel i veliký dort 

se svíčkami. Byl to pro všechny 

krásný nedělní večer.  

Autorka: Hana Korbičková 

Pepík se modlí před Vánocemi 

a na konci modlitby zakřičí: 

„Ježíšku, prosím, dones mi ko-

lo!“ 

„Ježíšek není hluchý,“ domlou-

vá mu sestra. „Ježíšek ne, ale 

babička ano.“ 

„Mami, můžu mít na Vánoce 

psa?“ „Na to zapomeň. Budeš 

mít kapra jako ostatní.“ 

Přichází děda Mráz k psychi-

atrovi a říká: „Pane doktore, 

pomozte. Já v sebe nevěřím.“ 

„Letos bude krutá zima.“ „Proč 

myslíte?“ „Žena si přeje pod 

stromeček kožich a nedostane 

ho…“ 

Vyhledala: Hana Korbičková  



Herci a herečky z „filmů pro pamětníky“ 
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RAOUL MARIAN KRISTIAN 

SCHRÁNIL,  

psáno též  Raul Schránil (24. břez-

na 1910 – 20. září 1998 ) byl čes-

ký herec. Své nezvyklé jméno Ra-

oul dostal po francouzském příteli 

svého otce.  

Otec Rudolf byl právníkem, nejdří-

ve pracoval na okresním hejtman-

ství v Mostě, později byl minister-

ským radou na ministerstvu orby 

(zemědělství) ve Vídni. V ro-

ce 1906 se oženil s Alexandrou Po-

lákovou. V roce 1908 se jim narodi-

la dcera Alexandra a o dva roky 

později syn Raoul. Raoulova matka  

byla hudebně nadaná sopránová 

pěvkyně, hrála i na klavír. Její umě-

ní obdivovala i Ema Destinnová. 

Z matčiny strany byly v rodině 

umělecké vlohy. 

Chodil do obecné školy u kostela 

sv. Vojtěcha v Praze a později na-

stoupil na reálku v Hellichově ulici, 

odkud byl však pro drobný přečin 

vyloučen a vyloučení platilo i pro 

všechny střední školy v Praze. Na 

radu otcova přítele, Jožky Davida,  

poslal jej otec po první světové vál-

ce na tři roky do německé školy pro 

Lužické Srby v Nízkém u Zhořelce. 

Hned po ukončení školy odjel, opět 

na doporučení Jožky Davida, 

do Dijonu ve Francii, do gymná-

zia Lycée Carnot, kam byli od ro-

ku 1920 z iniciativy Edvarda Bene-

še přijímáni na tříleté stipendijní 

studium českoslovenští studenti. 

Tato tradice, která byla z politic-

kých důvodů několikrát přerušena, 

trvá dodnes. Před ním tam studovali 

například Jiří Voskovec a Václav 

Černý, nebo v sedmdesátých le-

tech režisér Zdeněk Troška. Maturi-

tu udělal Raoul s výborným prospě-

chem. V Dijonu založil Voskovec 

tradici, podle které se na Váno-

ce nejezdilo domů, ale for-

mou kabaretu slavili čeští studenti 

svátky na lyceu. Tam poprvé hrál 

divadlo. Kabaret organizoval poté 

také během vojenské služby, kterou 

absolvoval od roku 1933 v Berouně, 

v Chebu a závěr v Praze.  

Po maturitě nastoupil na pár měsíců 

do kanceláře do skláren v Chlumu u 

Třeboně. Pak absolvoval v Maděro-

vě obchodní škole na pražských Vi-

nohradech jednoletý abiturientský 

kurs účetnictví a obchodnictví. Byl 

zaměstnán přes dva roky jako re-

cepční a prošel hotely Wilson, Flora 

a Alcron. 

Herecký talent v něm objevila 

členka ND Jarmila Kronbauero-

vá, která bydlela nad Schránilo-

vými v domě v Mělnické ulici č.1 

na smíchovské straně Újezdu. 

Matka mu u ní domluvila bez 

vědomí otce herecké hodi-

ny. Kronbauerová se snažila při-

mluvit u rodičů, aby dali syna 

studovat na konzervatoř. Tatínek 

však nesouhlasil. Bratranec reži-

sér Karel Anton poradil Raoulovi 

začít alespoň u divadelní šmíry 

a doporučil mu zajít do kavárny 

Rokoko na Václavském náměstí, 

kde se scházeli divadelní ředitelé 

a kde jej oslovil principál Šlosr, 

který jej přivedl k malé kočovné 

společnosti, což podle Raoulo-

vých vlastních slov byla ta nej-

lepší herecká škola. Vel-

ký úspěch měl například 

v komedii Mařka, aneb deník 

služky, kde se poprvé objevil 

v pro něho typické roli milovní-

ka. 

Na jedné venkovské štaci u Prahy 

se na něj přišel podívat i bratra-

nec Karla Antona a slíbil mu najít 

již něco lepšího. Tak se Raoul 

dostal v roce 1935 do divadla 

Vlasty Buriana, kde potřebovali 

náhradu za odcházejícího před-

stavitele milovníků. Hrát neustále 

stejnou roli, vystupovat každý 

večer, v sobotu a v neděli dvakrát 

mu však nevyhovovalo a aby měl 

více času na filmování, po tři 

https://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
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https://cs.wikipedia.org/wiki/1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most
https://cs.wikipedia.org/wiki/1906
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Carnot
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Tro%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabaret
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Kronbauerov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Kronbauerov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervato%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Anton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asp%C4%9Bch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Anton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Vlasty_Buriana
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čtvrtě roku od Buriana odešel. Od 

března 1937 Raoul nastoupil k he-

recké skupině Theodora Piště-

ka Okružní cesta a ve dny, kdy ne-

bylo filmování, jezdili po venkově 

a hráli divadlo. Hrál také v rámci 

divadelních představení Kulturního 

výboru Československé filmové 

unie. 

Při hostování v Českých Budějovi-

cích obdržel nabídku na angažmá 

v místním divadle na sezó-

nu 1938/1939, nikdy zde však 

z časových důvodů nehrál. 

Od roku 1935 začal hrát 

ve filmech a jeho kariéra strmě 

stoupala. Brzy se stal jedním z nej-

častěji obsazovaných českých her-

ců. Jen v roce 1937 hrál 

v deseti filmech. V anketě čtená-

řů Kinorevue v roce 1940 byl hod-

nocen jako devátý nejpopulárnější 

herec.  

Po druhé světové válce jezdil s es-

trádní skupinou, krátce působil 

v satirické scéně Kotva, kterou za-

ložili Ferenc Futurista se svým bra-

trem Emanem Fialou. Po únoru 

1948, když byl označen za sy-

na kulaka a v Praze nesměl z roz-

hodnutí ministra Kopeckého hrát, 

působil od listopadu 1949 v zájez-

dovém Vesnickém divadle, spadají-

cím pod Ministerstvo zemědělství, 

kam si ho prosadil ředitel divadla 

František Smažík (tam hrál napří-

klad roli chlapáckého dělníka Jana 

ve hře E. F. Buriana Krčma na bře-

hu), jezdil po estrádách. V padesá-

tých letech 20. století byl při zájez-

du do Humpolce zatčen, obviněn 

z přípravy k emigraci a uvězněn na 

tři čtvrtě roku. Obvinění se nepro-

kázalo a po propuštění pracoval 

v různých profesích (mimo jiné 

i jako dělník na zákla-

dech Stalinova pomníku.) 

 V letech 1953–1954 byl konferen-

ciérem ve Varieté u Nováků a poz-

ději mu pomohl Jaroslav Šter-

cl k angažmá v souboru v pražské 

Alhambře. Načas se vrátil do Ves-

nického divadla, přejmenovaného 

v roce 1959 na Státní zájezdové 

divadlo a pracoval zde od února 

1960 až do zrušení divadla v roce 

1962.  

Později nastoupil v Mladé Bolesla-

vi, kde se seznámil s mladou he-

rečkou Věrou Liškovou, která se 

stala později jeho druhou manžel-

kou. Po třech letech působení 

v divadle, kdy ředitel Antonín 

Dvořák navrhl spojit divadla 

v Kladně a v Mladé Boleslavi do 

jednoho organizačního celku, ode-

šel Raoul s manželkou z Mladé 

Boleslavi a nastoupil v divadle 

v Ostravě. Jiří Dohnal mu nabídl 

místo sólisty ve sboru Národního 

divadla v Praze, avšak Minister-

stvo kultury návrh neschválilo 

a Raoul skončil jako kulturně 

propagační referent v divadle – 

organizoval zájezdy a působil 

jako překladatel mj. pro ředite-

le Přemysla Kočího. 

Po celý svůj život se jednalo 

o člověka s velkým osob-

ním šarmem, jenž oplýval nevšed-

ním charismatem a který bezvadně 

ovládal společenské chování a uhla-

zené vystupování. Proto se hodil 

především pro role mužů z vyšších 

společenských vrstev, často hrál růz-

né šviháky, světáky a milovníky 

apod. 

Po druhé světové válce tento typ 

herců nebyl příliš žádoucí, do pro-

středí dělnických budovate-

lů socialismu se příliš nehodil, jeho 

oslnivá předválečná kariéra byla v té 

době u konce. Ve filmu sice hrál 

dost často, ale už jen malé či epizod-

ní role. 

Byl dvakrát ženatý, první manželka 

Růžena Havelková byla manekýnou 

v kožešnictví ve Štěpánské ulici 

(svatba 1939), později se rozvedli. 

Z manželství se narodila dcera Ale-

xandra a syn Raoul (nar. 1945), obě 

děti po roce 1968 postupně emigro-

valy. S druhou manželkou, herečkou 

Věrou Liškovou (nar. 1930) byl 

téměř 30 let, až do své smrti. 

V příštím vydání Jiného světa najde-

te článek o herečce Lídě Baarové.  

 

Na internetu vyhledala: Jarmila 

Součková 
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 Život je krásný, ale koně ho dělají 

krásnější! 

V minulosti jsem psal několik článků 

do Jiného světa o koních. Vždy se 

jednalo o moje osobní 

zážitky z výletů na jez-

decké dny v Tlumačově a 

Kladrubech i o návštěvě 

hřebčína ve Slatiňanech. 

Všechny tyto výlety po-

řádal zookoutek 

v Psychiatrické nemocni-

ci Jihlava. Byl o ně velký 

zájem a proběhly vždy 

hodně úspěšně. Vždy se 

bylo na co dívat a člověk 

z nich má neobyčejné 

zážitky. 

Nyní se však chci s vámi podělit 

o svoje pocity a osobní zážitky při 

mých každotýdenních návštěvách 

(vždy čtvrtky dopoledne) 

v zookoutku.  V zookoutku chovají 

3 koně (Cyril, Bert, Schery) a 2 poní-

ky (Monty a Lilly). Při mém třímě-

síčním pobytu a léčení v PN jsem 

začal navštěvovat hipoterapii. O co 

se jedná ? Zdejší pracovníci postupně 

učí pacienty rozumět koni, učí je ko-

ně ovládat a vložit do této práce 

i některé dovednostní prvky. Jedná se 

o podávání míčů a různých pomůcek 

pacientovi do ruky když je v sedle 

koně. Pacient se snaží trefovat se do 

uliček mezi kužely a navodit respekt 

u koně. Také je čistí, dovídají se hod-

ně zajímavých věcí o koních, jejich 

životě, krmení a další. Pacienti, kteří 

mají zájem a dostanou doporučení od 

své ošetřující doktorky, mohou po-

stupně na koni sedět a učit se jezdit. 

A já patřil mezi ty, kteří zájem měli 

a doporučení dostali. Mohl jsem 

postupně začít na koně sedat, popo-

jíždět za doprovodu některého pra-

covníka zookoutku. Pro mně tato 

aktivita  byla neobvyklá proto, že 

pocházím z malé vesničky ve které 

ale žilo několik sedláků vlastnících 

koně. Byla tady i proto kovárna 

a kovář žil dokonce vedle nás. Přes-

to všechno mně koně nic neříkaly. 

Koní jsem se bál a když jsem je měl 

potkat, tak jsem se jim zdaleka vy-

hýbal. Až na stará kolena mně začali 

být sympatičtí.  

Citát : „Miluješ-li koně je to doži-

votně. Je to nemoc, na kterou není 

žádný lék“. 

Když jsem začal jezdit za doprovo-

du pracovníka zookoutku, začalo být 

mým velkým přáním do 3 let objet 

sám bez doprovodu vnitřek ohrady 

pro koně. Už se mně toto přání spl-

nilo následující rok. Už dokážu změ-

nit směr jízdy koně i  přejet ohradu 

uhlopříčně. Zatím nedokážu na ko-

ni klusat ani cválat. Vzhledem 

k mému věku se to už ani nenau-

čím.  Oblíbeným ko-

něm se pro mně stal 

Cyril, i když jsem na 

Bertovi také několikrát 

seděl. Od té doby jsem 

s ostatními koňmi 

a pracovníky zookout-

ku mnohokrát jel 

k zámečku na Heulose 

nebo na Starou plovár-

nu podél řeky Jihlávky. 

Pro mně osobně je to 

vždy velký zážitek. 

Než jsem se ale k těmto nezapome-

nutelným zážitkům dopracoval, 

proběhlo mnoho úskalí jak pro 

mně, koně , tak hlavně pro pracov-

níky zookoutku. To víte, už mám 

hodně života za sebou, věk se nedá 

zastavit, pohyblivost, síla a  zruč-

nost už nejsou to co za mlada. 

Mnohokrát jsem slyšel : „Pepo, 

sedíš na koni jako bys seděl na zá-

chodě!“. Nebo : Pepo, proč zvedáš 

ruce, sedíš na koni a ne na Harley!“ 

Důležité bylo, že jsem tato slova 

a srovnání bral, neurážel se. Právě 

naopak. Chtěl jsem se alespoň tro-

chu jízdě na koni naučit. A tak 

jsme se všichni zúčastnění zasmáli 

a jelo se dál. Ještě nyní občas sly-

ším, že musím mít nohy ve třme-

nech tak, aby paty směřovaly dolů 

a při pohledu na kolena jsem nevi-

děl na špičky bot. Staré klouby už 
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však nejsou tak pohyblivé. Všech-

ny uvedené útrapy však stojí za ten 

nádherný pohled ze hřbetu koně na 

svět kolem sebe, na okolní přírodu, 

na kolem procházející lidi 

s malými dětmi nebo pejsky. Lidé 

jsou tak maličcí, děti a pejsci ještě 

menší. Jedním slovem nádhera, 

kterou člověk nevidí z okna auta, 

ani za řídítky motorky nebo kola. 

Citát : „Kůň bez jezdce je  stále 

koněm. Ale jezdec bez koně je 

stále jen člověkem.“ 

Některé dny, kdy se zrovna necí-

tím na ježdění, čistím Cyrila a od-

vedu jej do výběhu. Zajímavé je 

také být u kování koní, držet při 

něm koně a pozorovat, jak se kůň 

chová i co všechno dělá kovář. 

Mně osobně tato aktivita hrozně 

moc psychicky i fyzicky pomáhá 

a léčí. 

Proto děkuji všem pracovníkům 

zookoutku za trpělivost se mnou, za 

to, že mně umožňují se této aktivity 

účastnit a zároveň se jim omlouvám 

za útrapy, které jsem jim způsobil 

a ještě někdy způsobuji. 

Citát : „Koňák by nikdy neměl 

ukázat strach či zlost.“  

                                                                                             

Autor : Pepa Benda 

 

 

 

Připadám si jako Whitney Hous-

ton. Ne tak štíhlá. Ne tak hlasově 

vybavená, ani tak snědá. Ale stej-

ně jako ona mám i já svého osob-

ního strážce. A jak se mi to stalo? 

Mladší dcera našla na internetu 

pejska Punťu. Páníček mu zemřel 

na infarkt a Punťa putoval ke svým 

příbuzným. Neměli na něj čas. Do-

stal se k dalším příbuzným, ale tam 

to bylo to samé jen v bledě zeleném. 

Uvázaný byl na pětimetrovém řetě-

zu. Nechtěla jsem ho. Kategoricky 

jsem nesouhlasila s tím, abychom si 

opatřili ještě dalšího psa. No, už ho 

máme tři měsíce. A je to náš milá-

ček. Brzy si v našem láskyplném 

prostředí zvykl a vypracoval se na 

mého osobního strážce. Všude po 

bytě mě doprovází, stejně jako to 

dělával dříve kocour. Ten teď musel 

sestoupit z piedestalu své výjimeč-

nosti a přijal (musel přijmout – chca 

nechca), že už není vůdcem naší 

smečky. Punťa se prosadil svoji 

značně energickou povahou. Když 

si jdu odpočinout, slyším nejdřív 

pomalé a rozvážné krůčky kocou-

rovy a pak rychlé staccato kroků 

Punťových. Když má kocour roz-

vernou či divokou náladu a začne 

mě kousat, za klobouk si to nedá. 

Punťa mě začne bránit. Ani leh-

nout si na mě kočičák nemůže. 

Punťa do něj strká čumákem 

a pobručuje. Včera mi manžel 

chtěl namasírovat záda, ale setkal 

se s výrazným Punťovým nesou-

hlasem. Puntík začal štěkat, vrčet 

a měla jsem vážné obavy, aby mé-

ho muže nekousl. Podobně se cho-

val, když jsme s chotěm začali 

tančit ploužák (zrovna hráli jeden 

Osobní strážce krásný v rádiu). 

Punťa byl jak 

utržený ze řetě-

zu. A to byla 

chvíle, kdy 

jsme řekli 

DOST. A vráti-

li jsme vůdcov-

ství naší smeč-

ky mému manželovi, jakožto hlavě 

rodiny. Vše má své meze. Punťa pu-

toval za dveře a my jsme si ploužá-

ček v klidu a míru dotančili. Osobní 

strážce totiž nemá v popisu práce být 

neomezeným vládcem. Víš, Punťo? 

Autorka: Hana Korbičková 

 

Koledy nám v uších zní :)  

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,  

z betlémské krajiny, pozor dejte.  

Slyšte je pilně a neomylně,  

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte. 
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Tento rok jsem šla na rehabilitační 

lékařskou prohlídku s tím, že mě bolí 

záda i nohy. Čekala jsem třeba reha-

bilitaci v Jihlavě, ale to jsem se pře-

počítala. Bylo mi vše panem dokto-

rem vysvětleno. Kladl důraz na to, že 

musím pro své zdraví něco udělat. 

Pěkně se to poslouchá, ale hůře zpra-

covává. Hlavní problém byl, že jsem 

musela na čas opustit rodinu, pejska, 

všechny přátele a vše na čem mi zá-

leží. Všechno zanechat a odjet mezi 

úplně cizí lidi. Takovéto věci špatně 

snáším – psychicky mi je špatně 

a připadám si, jak malé dítě. Pozván-

ka na rehabilitační pobyt přišla do 

měsíce, až mě to zaskočilo.  

Balení všech věcí mě trvalo 3 dny, 

protože se mi nikam nechtělo. Přišlo 

úterý, den odjezdu a já jsem vyrazila 

s manželem směr lázně. Bylo pěkné 

počasí, měla jsem příležitost se po-

dívat po krajině, ale zároveň jsem se 

pořád ptala: „Když už tam bude-

me?“ Bohužel se všemi objížďkami 

nám cesta trvala 3 hodiny.  

První dojem: „Nic moc.“ Paní re-

cepční jsem předala veškeré doklady 

potřebné k nástupu k lázeňskému 

pobytu. Paní recepční si mě prohléd-

la a řekla: „Vy máte dnes nastoupit? 

Já Vás tady nemám, tak si sedněte.“ 

Já vynervovaná jsem si sedla a čeka-

la, co se bude dít.  

Po půl hodině mě volali na příjem. 

Sestřičky už na mě čekali. Pěkně se 

se mnou přivítali a uvedli mě na po-

koj. Dostala jsem pásku na ruku, 

připadala jsem si v tu chvíli, 

jako v nemocnici. Nejraději 

bych se rozjela zpátky domů, 

ale to bylo nemyslitelné.  

Odpoledne jsem šla na obhlíd-

ku lázeňského komplexu. Na 

chodbách jsem četla nejrůznější 

cedule a cedulky, kde byly ná-

živí drobnými živočichy. Samice 

mají mléčné žlázy, jimiž krmí svá 

mláďata. Mládě vypije denně až 

Velryby 

Velryby jsou savci a také jsou jedny 

z největších zvířat na Zemi. Velryby 

jsou řazeny do řádu kytovců a na roz-

díl od ostatních ryb jsou teplokrevné, 

dýchají vzduch a také rodí živá mlá-

ďata. Největší zpozorovanou velry-

bou byla samice plejtváka obrovské-

ho, její délka dosahovala hodnoty 

33,58 metrů a její váha bylo 

190 tun. Velryby mají také 

vynikající sluch, zvuk totiž 

nepřijímají pouze zvukovo-

dem, ale i kůží a okolními tká-

němi. Velryby se dělí na dvě 

základní skupiny, a to na ozu-

bené a kosticovce.  Velryby se 

vody, jak se dostat k bazénu, 

k tělocvičně, na masáž, elektriku. Na 

konci chodby jsem narazila na klec 

s dvěma papoušky. Sedla jsem si 

k nim a chvíli si s nimi povídala.  

Šest týdnů je opravdu dlouhá doba, 

často jsem se přistihla, jak se mi 

stýská po domově se slzami v očích. 

Po pár dnech jsem se seznámila se 

spoustou báječných lidí. Chodili 

jsme spolu na zákusky, do parku, … 

Z mého rodiště za mnou přijeli i mé 

spolužačky, které jsem neviděla snad 

deset možná i více let. Bylo to krás-

né shledání. Je pěkné mít hodně přá-

tel. Musím si přiznat, že bez mobilu 

bych dlouhých šest týdnů nepřežila.  

Děkuju Vám všem, kteří jste na mě 

mysleli. Já na Vás vzpomínala každý 

den. Jsem ráda, že jsem opět mezi 

Vámi. Teď už mi je dobře ve VORu.  

 

Autorka: Zdeňka Rydlová 
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200 litrů mléka. Srdce velryb je 

podobně složeno jako u člověka, 

jejich srdce má také čtyři komory.   

Kosticovité velrybyKosticovité velryby  

PLEJTVÁKOVEC ŠEDÝPLEJTVÁKOVEC ŠEDÝ  

Jeho domov jsou pobřežní vody na 

severu Tichého oceánu. Oblasti, 

které obývá, jsou například Kali-

fornie, Beringovo moře, nebo také 

Žluté moře. Mezi jeho potravu patří 

zejména planktonní korýši, měkký-

ši, červy a také drobné ryby. Na 

jeho těle je velké množství světlých 

skvrn na šedém podkladu. Tento 

druh velryby je schopen se ponořit 

do hloubky 15 – 30 metrů, zejména 

za potravou. Plejtvákovec šedý je 

jediným druhem kosticovců, kteří 

se páří a rodí mláďata v mělkých 

vodách u pobřeží.  

PLEJTVÁK MALÝPLEJTVÁK MALÝ  

Plejtvák je rozšířen téměř ve všech 

mořích a oceánech, ale upřednost-

ňuje spíše chladné vody. Plejtvák 

malý konzumuje korýše a ryby. 

Potravu vyhledává u pobřeží, proto 

je zde viděn mnoha rybáři. Plejtvák 

malý plave většinou ve skupinách a 

rád si s ostatními hraje kolem lodi. 

Tento druh patří mezi nejmenší 

kosticovce.  

VELRYBA GRÓNSKÁVELRYBA GRÓNSKÁ  

Tento druh velryby se vyskytuje 

ve studených arktických vodách na 

západní a východní polokouli. 

V zimě se vyskytuje u pobřeží La-

bradoru. Velryba grónská se živí 

malými organismy. Velryba je 

význačná svým zavalitým tělem 

a nezvykle velkou hlavou. Má mo-

hutnou ocasní ploutev.  

Ozubené velrybyOzubené velryby  

BĚLUHABĚLUHA  

Běluha se vyskytuje zejména 

v arktických oceánech a v oblasti 

plovoucích ker. Běluha plave vel-

mi pomalu, většinou kolem 10 km/

hod. Běluha se nepotápí do vel-

kých hloubek a je význačná svou 

bílou barvou. Její mláďata jsou 

spíše šedivé barvy.  Velké prsní 

ploutve pomáhají v pohybu a bělu-

hy nemají hřbetní výklenek. V če-

listi mají 8 – 10 zubů, které jsou 

asi 6 cm silné. I když jsou běluhy 

barvoslepé, dokážou se orientovat 

v kalných vodách.  

  

NARVALNARVAL  

Narval je pokrytý tmavými skvrna-

mi, které jsou umístěné zejména 

v oblasti hlavy. Dospělí jsou šedobí-

lé barvy, mláďata jsou skoro černá. 

Narvalové žijí většinou ve skupinách 

a dokážou se potopit až do hloubky 

400 metrů. Pod hladinou dokážou 

zůstat na neuvěřitelně dlouhou dobu, 

a to 30 minut. Samci jsou význační 

rohem, který vyrůstá z levého špičá-

ku, využívají jej hlavně při boji 

o samici. V dnešní době se narvalo-

vé loví kvůli rohům.  

VORVAŇ OBROVSKÝVORVAŇ OBROVSKÝ  

Vorvaň se vyskytuje v tropickém 

a mírném pásu. Vyskytují se ve sku-

pinách a mezi jejich potravu patří 

krakatice a chobotnice. Vorvaň má 

velkou hlavu, zejména samci.  

   

Na internetu vyhledala: Jarmila 

Součková 

Opět po roce, blíží se Vánoce 

Ze všech stran slyšíme o Vánocích. 

Pustíme televizi, a co v ní? No re-

klama na dárky, na jídlo, oblečení. 

Ani nevím, zda se to někomu může 

líbit. Mě se to nelíbí.  

Poznala jsem i jiné Vánoce. Jako 

malá holka jsem jezdila o zimních 

prázdninách za babičkou a dědou na 

hory. Orlické hory to je něco úžas-

ného. Krásná příroda a v zimě 

hodně sněhu – zasněžené pole, 

lány, peřiny sněhu na jehličnatých 

stromech. Když vyjde sluníčko 

a člověk si nazuje lyžáky, vyjde 

i s lyžemi ven a rozjede se po poli 

sníh se krásně leskne, třpytí se, 

jako by byl politý třpytkami a po-

dél lesa jsou vidět stopy ve sněhu. 

Vyjedu na kopec a užívám si to 

ticho a tu krásu kolem sebe. Vše se 

třpytí a já se cítím jako v pohádce. 

Jako každá pohádka končí a pak za-

číná nová.  

 

Autorka: Zdenka Rydlová  
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Sluneční paprsky nás šimraly po tvá-

ři. Byla to předzvěst krásného dne. 

Autobusem jsme dojeli do Nového 

Pávova, odkud jsme se barevnou 

podzimní krajinou vydali do Jihlavy. 

Cestou jsme posbírali nejen nové tipy 

na kulturní vyžití, ale také třeba hou-

by na bramboračku. Cíl výpravy byl 

jasný. Kromě společných příjemně 

strávených chvil v přírodě 

s kamarády zastávka v restauraci 

U Lyžaře a šťastné dojití do Jihlavy. 

Vůdcem výpravy se stala Renata. 

Okolí Pávova znala z vycházek se 

psem, tak nám vždy pohotově na 

každé lesní křižovatce vysvětlila, 

kam bychom došli, kdybychom se 

vydali jinou cestou… Jen tak pro 

jistotu. Dokonce nám sdělila humor-

nou příhodu. Jeden známý se vydal 

do lesa na houby. Cesta za nimi ho 

dovedla na místo, kde ještě nikdy 

nebyl. Mobil měl, signál dobrý. Pro-

blém byl však v tom, že nedovedl 

popsat, kde je. Všude samý strom. 

Naším orientačním bodem byla roz-

hledna, kdyby se náhodou někdo 

ztratil… U sjezdovky jsme si pořídi-

li společnou fotku, abychom si poz-

ději připomněli, kolik kopců jsme 

zdolali. Když jsme vyšlapali na ko-

pec nejvyšší, měli jsme vyhlídku 

odpočinku v restauraci, kde jsme 

svlažili své rty a nasytili hladové 

žaludky. Poslední část cesty šla 

hladce, vedla totiž směrem dolů 

 

 

 

a my jsme si mohli vychutnat po-

hled na Jihlavu. Byla jako městečko 

na dlani. Cestou jsme narazili na 

několik rozcestí. Je to jako cesta 

životem. Občas jsme na rozcestí 

a musíme se rozhodnout, kudy jít 

dál. Pro nás to bylo jasné, všechny 

cesty vedly k rozhledně. Přála bych 

si, abychom všichni měli smysl ži-

vota, který naplní cesta, kterou jde-

me.  

Autorka: Mgr. Jaroslava Lojdová  

V Anglii například dárky pod strome-

ček naděluje Father Christmas v noci 

z 24. na 25. prosince. Děti tak nemo-

hou dospat, jak se těší na ranní rozba-

lování dárečků. Tradičním vánočním 

jídlem v britském království je krocan 

s ořechovou nádivkou. Sladkou tečku 

pak tvoří vánoční puding.  

Pětadvacátého prosince naděluje dár-

ky 

v Americe 

Santa 

Claus. Na 

sváteční 

tabuli pak nechybí nadívaná krůta. 

K té se podává bramborová kaše, slad-

Jak se slaví Vánoce ve světě 

Vánoce jsou svátky uznávanými téměř po celém světě. Každá země má ale své tradice, dárky tak nejsou nadělová-

ny v jednotný den a stejnou postavou. Jak to tedy s vánočními oslavami ve světě vypadá? 

ké brambory, vařená kukuřice, ná-

divka, brusinkový kompot 

a pečivo. 

Slunce a teplo - to jsou Vánoce 

v Austrálii. S tím souvisí i fakt, že 

sváteční večeře se často odehrává 

přímo na mořské pláži. K jídlu se 

podávají studené obložené mísy, 

ovocné a zeleninové saláty 

a osvěžující nápoje.  

V sousedním Německu, stejně 

jako u nás, začíná období příprav 

a těšení se na Vánoce první advent-

ní nedělí. O Štědrém dnu dárky 

rozdává Weihnachtsmann - Vánoč-

ní muž se zrzavými vlasy a vousy. 

Ve Francii je to pak Otec Vánoc -

Pere Noël. Buď dětem plní dárečky 

jejich boty připravené ke krbu, ne-

bo 

přivazuje dárky stuhami na strome-

ček. K slavnostní večeři si Francou-

zi rádi dají pečeného krocana 

s kaštanovou nádivkou či lanýžo-

vou pastou.  

V Itálii začínají vánoční svátky na 
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Boží hod, po papežově požehnání 

Urbi et orbi. Vánoční čas končí na 

Tři krále, kdy komínem přilétá ča-

rodějnice Befana. Ta vloží hodným 

dětem do připravených ponožek 

dárky a zlobivým uhlí. 24. prosinec 

se v Itálii nese ve znamení návštěv 

přátel, následující den už je ovšem 

dnem slavnostním. A při něm na 

stole zpravidla nechybí krocan ne-

bo pečené jehně. 

Ke španělským Vánocům patří 

hlavně ovčí a kozí speciality 

a lahůdky, jakými jsou máslové 

placky, citrónový dort 

s kandovaným ovocem, nebo peči-

vo s piniovými jadérky. Po večeři, 

která se podává kolem desáté hodi-

ny večer, dostanou děti dárky 

a o půlnoci nejmladší člen rodiny 

položí do jesliček rodinného betlé-

mu Ježíška. Pak se jde na půlnoční 

mši. 

Vánoční oslavy ve Finsku naplno 

propukají 24. prosince v poledne. 

K adventním tradicím ve skandi-

návských zemích patří podvečerní 

rodinné bohoslužby, návštěvy 

hřbitova a zapálení svíčky zemře-

lým příbuzným. A kromě zpívání 

koled a hraní her také společná 

návštěva sauny. Tradičním štědro-

večerním jídlem je ryba, která se 

podává například s obloženou 

mísou, šunkou s hořčicí, slanečky, 

domácím sýrem či houbovým salá-

tem. Po večeři zazvoní zvoneček 

a dárky rozdává Joulu Pukki, kte-

rému vydatně pomáhají pidimuží-

ci. Říká se, že když nějaké děti 

hodně zlobí, pidimužíci je odnesou 

do svého ledového království. 

V Norsku naděluje dárky Julenis-

sen. V noci před Štědrým dnem 

mu děti dávají za okno misku 

s ovesnou kaší, aby se posilnil na 

své daleké cestě po noční obloze. 

Ovesná kaše ostatně nechybí ani 

na štědrovečerním stole. A ten, kdo 

v ní najde ukrytou mandli, má velké 

šance, že se v příštím roce vdá nebo 

ožení.  

Tři králové, půlnoční mše a modlitby 

v kostelech 24. a 25. prosince, ale 

také umělé vánoční stromečky, gir-

landy a obří figurky Santa Clause, to 

vše dnes patří k Vánocům v Africe. 

 

 

Vánoční příběh  

Do nového roku  

Vám přejeme hodně štěstí, zdraví,  

spokojenosti a osobních 

i profesních úspěchů.  

PF 2018 

Zaměstnanci VORu 
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Ing. Eva Kantorová  ředitelka Sdružení VOR Jihlava, z. ú. 
567 213 

700 
e.kantorova@os-vor.cz 

Veronika Šourková, DiS. vedoucí služby chráněné bydlení 
567 210  

861 
v.sourkova@os-vor.cz 

Lenka Vaňhová, DiS. vedoucí služby sociální rehabilitace 
567 213 

896 
l.vanhova@os-vor.cz 

Renata Nápravníková vedoucí kreativní dílny, klub, outdoor 
567 215 

011 
r.napravnikova@os-vor.cz 

Bc. Iva Skálová pracovnice v sociální rehabilitaci 
567 215 

011 
i.skalova@os-vor.cz 

Michaela Löwová, DiS. pracovnice v  sociální rehabilitaci 
567 214 

594 
m.lowova@os-vor.cz 

Adéla Tomášů, DiS.  pracovnice v  sociální rehabilitaci 
567 214 

594 
a.tomasu@os-vor.cz 

Mgr. Martin Šťastný klinický psycholog 
567 213 

288 
m.stastny@os-vor.cz 

ZAMĚSTNANCI VORU 

VÁNOCE 
 

Zvonky zvoní,  

svět se směje  

a každý Ti  

dneska přeje 

štěstí, zdraví,  

pohodu,  

vždycky dobrou  

náladu.  

 
Autorka: Lenka Vejmělková  

 

Humor kolem nás:  

Třešeň? Kus masa by nebylo? Snědl jsem jablko z frňákovníku… 

Autorka: Hana Korbičková  

Citáty: 
Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá. 

Henry Van Dyke 

 

Vánoce, lidi, to není jen datum. To je stav mysli.  

Mary Ellen Chase 

 

Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.  

Pindaros - řecký básník 

 


