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Ročník XVII, číslo VII
Námětem Exupéryho krátkého, zdánlivě

Antoine de Saint-Exupéry (1900 až 1944)

prostého a přitom hlubokého textu je

byl francouzský spisovatel, letec a reportér.

setkání s tajemnou postavou malého

V roce 1940 opustil Fran-

prince, který se znenadání zjeví letci

cii a přestěhoval se do

havarovanému uprostřed pouště. Uš-

New Yorku. Právě v ame-

lechtilé „dítě“, které letci-vypravěči zpr-

rickém exilu napsal svou

vu klade jakoby dětinské otázky, jež ho

nejznámější knížku Malý

vyrušují od seriózních záležitostí, se

princ. V červenci roku 1944 jakožto pilot

brzy proměňuje v jeho průvodce po kra-

ve službách spojeneckého letectva vzlétl z

jině citu a soucitu, zodpovědnosti a lás-

Korsiky k průzkumnému letu nad Francií,

ky. Exupéryho novela tak průzračným

ze kterého se již nevrátil. K jeho dalším

jazykem zachycuje úsilí o návrat k tomu

významným dílům patří zejména Země

nejpodstatnějšímu

lidí, Noční let a Citadela.

v

našem

životě.

A jako by toto nejpodstatnější nebylo
možné zpětně nalézt jinde než ve světě
dětství, obrací se autor k dětem. Je to
ale možná dítě v každém z nás, které
oslovuje a k němuž promlouvá ve scénách, jež bychom se pro jejich nesmlouvavost někdy i mohli bát předložit svým

„Vše , co je v
člověku krásné , je
očima
neviditelné .“
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Ukázka z knihy:

Sbohem, řekla liška. Tady je to mé tajem-

skutečným dětem – tak jako v té, kdy se

ství, úplně prostinké, správně vidíme jen

malý princ, aby věrně dostál citu a zod-

srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

povědnosti ke své květině, s vypravě-

Co je důležité je očím neviditelné, opakoval

čem, nyní už svým přítelem, navždy

malý princ, aby si to zapamatoval.

loučí. Nejsme to tedy spíš my dospělí,

A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je

koho Exupéryho text upomíná, aby-

ta tvá růže tak důležitá. A pro ten čas, který

chom, pro své děti i pro nás samé, to

jsem své růži věnoval… řekl malý princ,

podstatné v sobě znovu nalezli a oživili?

aby si to zapamatoval.
Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla liška.
Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se
navždy odpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…
Jsem zodpovědný za svou růži…, opakoval
malý princ, aby si to zapamatoval.
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Herci a herečky z „filmů pro pamětníky“
ADINA MANDLOVÁ,

Huga Haase. Po roce 1939 mě-

Anna la vztah s Fredem Scheinerem–
Františka Marie Mandlová, v Ně- Svítilem, on ji však opustil
mecku známá pod pseudonymem Lil a ona se proto pokusila o sebevlastním

jménem

Jarmila

Adina, (28. ledna 1910 Mladá Bole- vraždu. Po uzdravení se vrhla
slav – 16. června 1991 Příbram) byla do bezstarostného užívání si
česká filmová a divadelní herečka.

života, takže vznikla průpovíd-

Její život byl mimořádně bouřlivý. ka „Baarová má oči mandlové
Byla krásná, inteligentní, obdivova- a Mandlová má oči barové.“
ná. „Sex symbol“ 30. let, její jméno Poprvé se Adina provdala za
spolehlivě plnilo sály. Zároveň se malíře Zdeňka Tůmu, v tomto
však jednalo o nešťastnou a psychic- rozhodnutí lze hledat i trochu
ky nevyrovnanou ženu. Po válce zištný motiv, neboť Tůma byl
byla poměrně zbytečně podezřívána levicově smýšlející – Adina se
z kolaborantských styků s německý- domnívala, že si tak napraví
mi okupanty. Pocházela z rodiny špatnou reputaci. – Lidé ji totiž
c. k. inspektora státních drah Jana začali vnímat jako příliš německy

šla do Anglie s Josefem Kočvár-

Mandla, který po třech synech toužil orientovanou. Tůma však po roce
po narození dívky. Již od útlého dět- spáchal sebevraždu. Když se to Adi-

kem, za kterého se provdala, aby

ství byla otcem až nekriticky hýčká- na dozvěděla, volala jako první své
na a podporována v uměleckých zá- skutečné přítelkyni Nataše Gollové,

na to jako přátelé rozešli a Adina se

jmech. Své zvláštní jméno dostala, která ji také údajně jako jediná tykaprotože podle jeho mínění měla la. Jejich přátelství trvalo jen do do-

ffreyho, s kterým žila jen krátce,

předurčenou skvělou budoucnost. by, kdy Gollová přebrala Mandlové
O její výchovu se staral výhradně milence. V divadle se později sblíži-

tí znovu rozvedla. V Anglii získala

otec a od čtyř let hrála na klavír. la s hercem Vladimírem Šmeralem,
Otec ji velmi rozmazloval a všichni se kterým čekala i dítě, avšak holčič-

jen pár menších rolí. Poté se sezná-

jí museli vykat, ale ona odpovídala ka se narodila mrtvá.

Pearsonem. Krátce se Adina věno-

tykáním. Když jí bylo osm let, otec Život v emigraci
zemřel a ona tak ztratila své dobré Během války byl její přítel Svítil

vala sochařství, kterého musela pro

postavení a naopak hrát na klavír už odvezen do koncentračního tábora.
Během války sice Mandlová natočila
měla zakázáno.

prvé od své emigrace v roce 1948,

jen jeden německý film, v hojné mí-

v alternaci s Nelly Gaierovou hrála

Již v 16 letech si našla milence ře však udržovala osobní kontakt
a chodila s ním po nočních barech. s řadou představitelů okupační moci.

hlavní roli v muzikálu Hello,

Ve francouzském penzionátu si našla Po válce proto byla zatčena a obvidalšího, s nímž otěhotněla, načež něna z kolaborace. Pro nedostatek

zkoušek. Podle řady tehdejších pa-

absolvovala potrat. Pak se stala mi- důkazů byla nakonec propuštěna.
lenkou režiséra filmu Život je pes Jelikož nemohla najít angažmá, ode-

rychle odhalila hereččina divadelní

Její život

dostala pas a vízum. Zde se krátce
znovu provdala za boháče Geoa tak se na počátku 50. let 20. stolekvůli svému přízvuku a minulosti
mila s módním návrhářem Benem

nemoc zanechat. V roce 1966, pose vrátila do Československa, aby

Dolly!.

Zúčastnila

se

několika

mětníků se však při zkouškách
nezkušenost a nedostatečnost. Roli
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proto nakonec nedostala. Po návratu

Herecká kariéra

zelný dům, Pacientka dr. Hegla či

do Anglie pracovala v obchodě své-

Film

Šťastnou cestu se dokázala vesměs

ho manžela. Ve stáří tento obchod

První hereckou příležitost dostala

úspěšně vypořádat s náročnějšími

prodali a odstěhovali se na Maltu.

hned na počátku třicátých let od zce-

psychologickými

Zde byla spokojená a žili zde v klidu

la podprůměrného režiséra Josefa

ocitajících se v mezních životních

až do doby, kdy se na Maltě změnily

Medeotti – Boháče v jeho jediném

situacích. Po odchodu do exilu se jí

hospodářské a politické podmínky.

zvukovém filmu Děvčátko, neříkej

již nepodařilo na násilně přerušenou

S Benem tehdy odešla do Kanady,

ne!, kde pronesla pouze jedinou vě-

a slibně se vyvíjející kariéru nijak

kde za pomoci Josefa Škvoreckého

tu. Zanedlouho se objevily další na-

navázat.

v jeho nakladatelství '68 Publishers

bídky, avšak skutečný zlom v kariéře

Divadlo

vydala své paměti v knize Dneska už

mladé nezkušené herečky znamenalo

Je sice známá hlavně svými filmy,

se tomu směju. Mandlová zde nebyla

až setkání a dlouhodobé partnerské

její touhou však vždy bylo divadlo.

nijak šťastná. Kanadskou a celkově

soužití s Hugem Haasem, s nímž

Kromě několika dílčích úspěchů se jí

americkou společnost vnímala jako

Mandlová spolupracovala celkem na

však na divadle prorazit nepodařilo.

plytkou a povrchní. Jejich finanční

sedmi snímcích. První společný film

Od roku 1939 vystupovala v Komor-

situace se v průběhu let vlastně už

Život je pes předznamenal její herec-

ním divadle a v Uranii. V letech

jenom zhoršovala.

kou stylizaci na několik příštích let.

1942–1945

Adina Mandlová ve stáří

Zpočátku představovala spíše přiro-

v Divadle na Vinohradech a účinko-

V Kanadě žila až do doby, kdy její

zený typ, přitahující především svým

vala i na jeho dalších scénách.

manžel v roce 1990 zemřel a Adina

atraktivním zevnějškem. Ve filmech

Příští pokračování bude o herci Rau-

se rozhodla již ve vysokém věku

jako Mazlíček, Nezlobte dědečka

lu Schránilovi.

a nemocná na závěr života vrátit do

nebo Děvčata, nedejte se! tak opako-

Československa. Zde byla za pomoci

vaně ztvárňovala prototyp mladé,

Na internetu vyhledala Jarmila

příbuzných a známých umístěna nej-

moderní, ironické a sportovně zalo-

Součková

prve do Karlových Varů, u své švag-

žené dívky. O něco později se pře-

rové Vlasty Mandlové Karbanové,

hrála do postav mondénních, zhýč-

brzy však na zámek Dobříš u Příbra-

kaných žen z vyšší společnosti

mi. Hned po návratu do Českoslo-

(Velbloud uchem jehly, Švadlenka,

venska dostala Adina nabídku od

Kristián). K odhalení

Ondřeje Suchého k natočení doku-

jejího dramatického

mentu o ní, ten však nakonec nebyl

talentu a k obměně

natočen, neboť Adina těsně před za-

dosti schematického

čátkem natáčení zemřela. Adina

výrazového repertoá-

Mandlová zemřela 16. června 1991

ru významně přispěl

v příbramské nemocnici po krátké

podobně jako v pří-

hospitalizaci na mužském chirurgic-

padě Lídy Baarové a

kém oddělení ve věku 81 let. Její

Nataši

popel byl rozptýlen na hřbitově

zejména Otakar Vá-

v jihočeské Blatné.

vra. Ve filmech Kou-

Gollové

byla

charaktery

stálým

žen,

hostem
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Střípky z lázní 2/2
Elektrospánek

ji. Je legrační mluvit s těmito ženami s každou

Šli jsme spát – nespat. Je to sice spánek, ale nemáme

zvlášť, a poslouchat, jak si stěžují jedna na druhou,

spát, abychom případně nerušily chrupkáním. A tak

že je moc upovídaná.

ležíme, masku s drátky na očích a těšíme se na same-

Autorské čtení

tový hlas Ladislava Chudíka, který nám pomůže zrela-

Jedna paní vyprávěla: „Můj manžel bral kokain.“

xovat mysl i tělo. Hudba hraje, herec mluví, vše je, jak

„No to je hrozné,“ já na to. „A odkud ho bral?“

má být. Vtom jedna paní zapomněla, že nemá spát

„Od doktora,“ odpověděla paní. „Jak to? Na bolest

a zachrupkala. Ozvalo se hlasité zamlaskání. Paní spo-

se dávají opiáty, ale kokain?“ „On ho dostal na ka-

kojeně pochrupávala dál. „Ach jo,“ ozvalo se z rohu

šel.“ „A nebyl to kodein?“ zeptala jsem se. „Jo ko-

místnosti nakvašeně. S paní to ani nehnulo. „Pane bo-

dein, já to pletu.“

že, to nemá cenu,“ rozlítil se napotřetí pán, až jsme se

Taky jsem dostala kodein a ten mi zachránil autor-

všichni vylekali. Paní ztichla. Hrozivé emoce z rohu

ské čtení. Plakáty už byly natisknuté. Kulturní refe-

místnosti nás převálcovaly. Co proti tomu bylo trochu

rent na ně napsal „mladá spisovatelka“, to jako já.

toho nevinného zachrupkání…

Pán by potřeboval brýle. Vždyť už mi táhne na…

Kuřáci pozor!

a neřeknu to. Zkoušela jsem si na pokoji číst to, co

Kuřáci to v Priessnitzových lázních nemají lehké.

budu číst a radost jsem z toho neměla. Po 15 minu-

Kouřit nesmějí uvnitř ani venku. Vlastně venku ano,

tách jsem začala chraptět, po 20 minutách sípat, po

ale asi jen na třech vyhrazených místech. Jsou tam ja-

25 minutách tuberácky kašlat a po půl hodině mi

ko na hanbě. Jedné čiperné seniorce se na hanbu ne-

hlasivky nevychvěly některé slabiky. A to jsem ješ-

chtělo a zapálila si na chodníku. To neměla dělat. Při-

tě zdaleka neměla přečteno všechno. To je v háji.

skočila k ní jiná pacientka, chytla ji pod krkem a clou-

A to jsem do sebe nalila celou Vincentku! Autorské

mala s ní, div že jí z kapes nepadaly drobné. „Jak to,

čtení je ve vážném ohrožení. Svěřila jsem se lékař-

že kouříte, jak to, že tu kouříte?“ ptala se důrazně.

ce. Předepsala mi už výše zmíněný kodein a ten mě

A seniorka jen koulela očima překvapením. Žena ji

vážně zachránil. Čtení jsem zvládla bez jediného

pustila, ještě zasakrovala a šla do lázeňského domu.

zakašlání.

Druhý kdo ji naštval, byl výtah. Je takový přemýšlivý
a všechno mu moc dlouho trvá. Paní na něj zabušila
vší silou, aby ho urychlila. Nevím, jestli se tahle žena
do lázní ještě podívá (svoje aktivity má zapsané
v lékařské kartě), ale pokud ano, kuřáci mějte se na
pozoru.
Povídalky
Na tanečkách jsem se seznámila s jednou paní. Kdo
s ní komunikuje, tomu vyrostou uši a zakrní ústa. Paní
povídá a povídá. A povídá. A povídá. V duchu jsem jí
začala říkat povídalka. Naštěstí při tanci byla ticho,
jen se usmívala. To bylo fajn.
U stolu sedím s jinou paní. Je to taky povídalka, ale ke
slovu člověka pustí. Tyto dvě paní jsou spolu na poko-

Pohled na Jeseníky

Stránka 5

Ročník XVII, číslo VII

Svíčková

Kašlou dvě třetiny lázní
Hodně lidí má virózu. Někteří

V květnu připravila Renata a Veronika jednorázový

předčasně odjíždějí domů. I já

kurz vaření svíčkové. Pro mě bylo toto vaření zvlášť

jsem nemocná. Lékařka mi

příjemné. Mým přáním bylo naučit se vařit svíčkovou.

škrtla bazén, terénní chůzi a

Pro velký zájem jsme byli rozděleni do dvou skupin. Já

cvičení venku. Kašlu, jak zjed-

byl ve skupině, kterou vedla Veronika. Musím přiznat,

naná, potím se, mám rýmu a

že jak Veronika, tak Renata, měli vaření perfektně při-

bolí mě v krku. Zakoupila jsem

pravené, vše potřebné nakoupené a pro nás zúčastněné

celý

vytisknuté návody jak na svíčkovou tak na nekynuté

arzenál

zbraní

proti

symptomům virózy a čekala, co to udělá. Na ostatní

houskové knedlíky. Pravda, každá skupina měla svoji

procedury jsem chodila dál. Uf. Nahoru do Priessnit-

svíčkovou chuťově jinou, ale nám opravdu chutnalo.

ze třeba i 3 x denně. No nedá se nic dělat.

Byl jsem hodně spokojený a splnilo se mně velké přá-

V koupelích jsem se vždy pěkně prohřála, na masáži

ní. Svíčkovou jsem si sám doma zatím nevařil, ale už

uvolnila. Snad to zvládnu. „A dělejte si priessnitzovy

jsem si dělal knedlíky k pečenému guláši. Zatím jsem

zábaly na krk, poradila mi lékařka. Dobrá, dobrá, jak

si pravidelně knedlíky kupoval, ale nyní si je budu ra-

jinak, když jsem v Priessnitzových lázních, že? Víte,

ději dělat. Chuťově jsou mnohem lepší.

že mi to pomohlo víc, než Strepsils? On ten Priessnitz

Děkuji se všemi zúčastněnými Renatě a Veronice za

měl něco do sebe a ne že ne. Anebo mi to pomohlo

perfektní provedení a již se všichni těšíme na pokračo-

obojí dohromady. Stonala jsem 14 dní a ještě 14 dní

vání, kdy budeme vařit španělské ptáčky. PARÁDNÍ

doma.

AKTIVITA!

Koupele

Autor : Pepa Benda

Lázně, to je samé cachtání ve vodě. Kromě cvičení
a plavání v bazénu jsem měla čtyři druhy koupelí.
Perličkovou, kdy si člověk připadá, jak v zurčícím
šampaňském, magnéziovou, kdy vám sestřička vysype do vody kelímek magnéziové soli a jinak se neděje
nic. Bylinkovou s kbelíkem bylinného výluhu hnědé
nevábné barvy, ale úžasně vonící po bylinkové zahrádce. Nejradši jsem ale měla koupel Herbaden,
v níž jsem si připadala jako chytrá horákyně. Taky
oblečená – neoblečená, protože jsem byla zahalená do
vrstvy bublinkaté pěny. V koupeli ležíte a 20 minut
v ní relaxujete. Jednou jsem se v Herbadenu hrozně
nudila a přitom jsem přišla na důležitý objev: totiž, že
z pěny kouli neuděláte. Ani to nezkoušejte. Fakt neuděláte. Sice to není velký objev pro lidstvo, ale aspoň
jsem si zkrátila dlouhou chvíli.
Autorka: Hana Korbičková
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Nádherné pěší výlety
V letošním roce se roztrhnul pytel s pěšími vycházkami do přírody v okolí Jihlavy, které pořádá
VOR a perfektně připravuje Renatka. Pro mě osobně je vždy příjemné vyrazit z té uspěchané,
hlučné, a tak trochu začouzené Jihlavy do tiché a voňavé přírody, kde všechno kolem kvete, voní a
zelená se. No, jedním slovem NÁDHERA! Člověka takové akce nabíjí a dodávají neutuchající
chuť do života.

DUBEN

ČERVENEC

V dubnu jsme vyrazili do Ráje. Autobusem MHD jsme dojeli na konečnou zastávku a odtud šli pomalou
procházkou tamní nádhernou jarní
přírodou, obdivovali okolní rašící
stromy, pěkně upravené zahrádky
tamních chat, a hlavně to kouzelné
ticho nerušené motory aut a pokřiko-

V červenci jsme vyrazili vlakem do čil, šel kolem Holova mlýna
Luk nad Jihlavou, kde jsme navštívili a vyšel na Kalvárii. Letos jsem
stejně jako loni, restauraci Kolnička. se konečně trefil, šel přes HeleUž jsme tedy věděli, co nás čeká. nín, kde jsme si vzájemně zaVzhledem k tomu, že dopoledne bylo mávali s kolegyněmi v autobuse
trochu chladněji a větrněji, tak Renat- a šel po tamní cyklistické stezce
ka rezervovala místa uvnitř restaura- až domů. Opět velice příjemný
ce. Bylo velice příjemné posedět výlet, kdy člověk zapomene na

zažije. Vycházka se konala v době,

u plápolajícího krbu v místnosti, vy- různé problémy, starosti a vyzdobené různými starožitnostmi. Ta- čistí si hlavu!

kdy se příroda probouzí ze zimního

dy jsme se občerstvili, dali si něco

spánku. V tamních zahrádkách začí-

dobrého k jídlu. Já si dal hodně dobrý

naly kvést narcisy, bledule i konva-

„smažák“. Pochutnal jsem si. Odtud

linky. Na stromech se objevovaly

někteří jeli autobusem do Jihlavy.

první květy, tráva se zelenala.

My, ti zarytí pěšáci, jsme vyrazili

V restauraci Pančava jsme se příjem-

pěšmo do Malého Beranova po velice

ně osvěžili a pomalu šlapali zpět, ně-

pěkné cyklistické stezce, opět obdivo-

kteří

zpět

vali krásy tamní přírody a vyhýbali se

do VORu.VELMI PŘÍJEMNÝ ZÁ-

jen cyklistům. V Malém Beranově

ŽITEK!

jsem se oddělil od ostatních. Ti jeli

váním lidí, které člověk ve městě ne-

jako

já

domů,

jiní

dál autobusem MHD a já šlapal jako
vždy pěšky. Loni jsem špatně odbo-

SRPEN

vesnici s 460 obyvateli je tak příjem-

mů. Pro všechny byla příjemná

V srpnu zorganizovala Renata výlet

ná restaurace. Seděli jsme v tamním

cena. Odtud někteří jeli domů

„Cestou necestou přes Zaječí skok“.

salonku a dali si něco dobrého

vlakem. Opět, my pěšáci, jsme

Autobusem jsme jeli do Rantiřova,

k snědku, každý podle chuti. Jídla

šlapali na Zaječí skok. Vzhle-

kde jsme navštívili Restauraci u Go-

nám dali tolik, že někteří z nás toto

dem k teplému a dusnému po-

léma. Ani by mně nenapadlo, že ve

nesnědli a zbylé jídlo si odnesli do-

časí, byla velice příjemná pro-
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cházka lesem, která byla osvěžující.

údolí. Všem se ulevilo a skála se od

a člověk udělá něco prospěšného

Jedna ze statečně šlapajících, hou-

té doby jmenuje Zaječí skok. Odtud

pro zdraví. Vždyť nejlepším po-

bařka, našla při pouhé chůzi po stez-

jsme pokračovali dál alejí plnou

hybem je chůze!

ce značné množství hub na smaženi-

„špendlíků“ domů. Na konečné za-

ci. Místy jsme museli překonávat

stávce trolejbusu „C“ jsem se

značně příkrý terén s velkým množ-

s Helenkou oddělil od ostatních

stvím kluzkých kořenů stromů. Na-

a šlapal až domů. Pro mě opět nád-

konec se nám podařilo dojít na Zaje-

hera a už se těším na září, kdy Rena-

čí skok, kde došlo k odpočinku a fo-

ta připravuje vycházku přes Boro-

cení. Podle pověsti se velice zlý

vinku k Restauraci U

a všemi nenáviděný rytíř pustil při

Lyžaře. Osobně mám

honu za velkým zajícem. Ten, do-

tyto vycházky rád

Autor: Pepa Benda

běhnuv ke skalní stěně svažující se k řece Jihlavě, se
musel vrhnout skokem ze
skály do hlubokého údolí.
Rytíř, který pronásledoval
zajíce, nemohl již koně zadržet a zřítil se s ním do hlubin

Grilování na zahradě VORu s překvapením
Kdo nebyl na srpnovém grilování

Renaty. Na osvěžení byla také

ve VORu, ten přišel o pěkný záži-

citronová limonáda.

tek. Sluníčko příjemně hřálo. Sešlo

Byla to velmi podařená akce

se nás asi patnáct a každý z nás si

a myslím, že se všem zúčast-

donesl něco na grilování: buřtíky,

něným líbila.

klobásy, naložené maso nebo cuke-

Autorka: Helena Kolaříková

tu. Každý si hlídal to své jídlo, aby
se mu nespálilo. Seděli jsme u tří
stolečků na zahradě VORu, pochutnávali jsme si na svých
dobrotách,

a

přitom

jsme si povídali.
Pak nás čekalo příjemné

překvapení. Jako

•
•
•

Recept na citronovou limonádu:
10 dkg cukru krupice
2 ks citronů
1 láhev neslazené minerální vody

Citrony omyjeme horkou vodou a nakrájíme je na koleč-

zákusek ke kávě se

ka. Dáme je do džbánu, přidáme cukr a dolijeme vodou.

podávaly „Míša řezy“

Pro vylepšení můžeme použít také mátu, kterou přidáme

od paní

do džbánu. Ihned podáváme :)
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V ý l e t d o Ku t n é H o r y
Chci se s vámi podělit o krásný záži-

po započetí stav-

tek z celodenního výletu VORu do

by bylo vysvě-

Kutné Hory.

ceno 15 oltářů a

Ráno v 7.15 jsme se sešli na hlavním

ke každému byl

vlakovém nádraží v Jihlavě a jeli

ustanoven

jsme do Kutné Hory s přestupem

zvláštní

v Havlíčkově Brodě. Dojeli jsme na

Do

hlavní nádraží v Kutné Hoře, ale do

válek se stavba

historického centra to bylo asi 3 km.

vyšplhala do po-

Proto jsme použili městskou dopra-

loviny dnešní výšky, ale na té zů-

ce. Hlavně horníci věřili v zázračnou

vu. Autobus nás dovezl do blízkosti

stala až do roku 1547, kdy bylo

moc své patronky. Pracovali ve vel-

chrámu sv. Barbory. Prošli jsme mo-

zaklenuto střední trojlodí. Nutno

mi těžkých podmínkách v hloubce

derně upraveným parkem, odkud byl

říct, že do té doby dovnitř pršelo,

500 m a dožívali se v průměru pou-

krásný pohled na samotný chrám.

což nesvědčilo lidem ani chrámu.

hých 35 let.

Stavba chrámu započala roku 1388 a

Další úpravy chrámu pokračovaly

Samozřejmě, že jsme si chrám pro-

jejím prvním architektem byl prav-

až do roku 1905, což znamená, že

hlédli i zevnitř.

děpodobně Petr Parléř. Chrám rostl

Barbora čekala na dokončení víc

Hned vedle Barbory je kaple Božího

v prvních letech jako z vody nebo lé-

než 500 let. Po celou dobu se v ní těla. Určitý čas se zde pohřbívalo,

pe řečeno z pískovce, který se těžil

k bohoslužbám scházeli obyvatelé

ale po příchodu jezuitů byla promě-

v nedalekých lomech. Už čtyři roky

města a modlili se ke své patron-

něna v modlitebnu. Svou akustikou

se k tomu mimořádně hodila. My

ho dvora. Tady se nás ujala sym-

Protože jsme byli blízko nádraží

jsme měli tu možnost se o tom pře-

patická průvodkyně v dobovém Kutná Hora město, mohli se někteří

svědčit, když nám Martin zazpíval

kostýmu.

byl

svézt na hlavní nádraží, odkud nám

v kapli Ave Maria. Protože se blížil

nejdřív prosté opevnění určené

jel rychlík do Havlíčkova Brodu.

čas

k ochraně obchodní stezky, poz- Ale protože zbývalo ještě dost času,

oběda,

zastavili

jsme

se

kněz.

husitských

Vlašský

dvůr

v restauraci U hrnčíře. Počasí bylo

ději byl přestavěn na královské

rozhodli jsme se dojít na hlavní ná-

pěkné, a tak jsme mohli sedět na

sídlo, ale největší proměnou pro- draží pěšky, přestože nás místní

venkovní zahrádce.

šel za Václava II., který tu sou-

upozorňovali, že je to daleko.

Po obědě jsme se vydali do Vlašské-

středil královskou mincovnu. Ra-

Výlet do Kutné Hory se po všech

zily se zde stříbrné mince, tzv.

stránkách vydařil. Kutná Hora, která

pražské groše.

se díky chrámu

K provedení mincovní reformy

sv. Barbory a historickému jádru

přizval král florentské právníky

města dostala do seznamu UNES-

a finančníky. Vlašský dvůr se

CO, má svým návštěvníkům oprav-

jmenuje podle nich, neboť po- du co nabídnout.
cházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii.
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VÝZVA:

Rád navštěvuji 3x týdně několik aktivit VORu. Hrozně mě tyto návštěvy pomáhají k životu. Napomáhají mě
nemyslet stále na nějaké problémy a starosti. Nejen léky, ale také tyto aktivity mě pomáhají překonávat deprese
a stresy. Zase mě vrátily chuť k životu, kterou jsem v období, kdy mě zemřeli během 2 let oba rodiče a manželka, vůbec neměl. A proto vás všechny vyzývám, abychom se všichni k sobě chovali důstojně, jeden druhého
neuráželi, naopak jeden druhému pomáhali a svými zkušenostmi i poradili. Snažme se zachovat za každé situace
klid a pohodu. Vždyť všichni, my klienti, jsme na stejné úrovni. Jedni jsou sice nemocní více, jiní méně, ale psychicky jsme nemocní všichni. Toto je moje velké přání a věřte, že v těch mých 70 letech dobře vím o čem píši.
DĚKUJI!
Autor: Pepa Benda

Trénink mozku:

Humor kolem nás:

V každé větě je nějaká část lidského těla. Najděte
ji a napište.
Sousedova dcera Pavla sypala odpadky do popelnice.
Cestující zdvihla vak a vystoupila z vlaku.
K odklízení sněhu je zapotřebí lopata.
Byla pro něj jen jednou z mnoha.
Koupil si v bazaru kalhoty a kabát.
Je libo kávu?

Konečně mi kupte delší postel. Nevidíte,
jak rostu?

Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj.
Z tohoto podrazu bychom se měli poučit.

Autorka: Hana Korbičková

ZAMĚSTNANCI VORU
Ing. Eva Kantorová

ředitelka Sdružení VOR Jihlava, z. ú.

567 213
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Veronika Šourková, DiS.

vedoucí služby chráněné bydlení

567 210
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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
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m.stastny@os-vor.cz

