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Ročník MMXVII,  číslo I Ohlédnutí za Vánocemi: 

Předvánoční přípravy ve VORu  

Přípravy byly opravdu velké to mi 

věřte každé úterý jsme pilně zpívali 

a zároveň vybírali písničky na nastá-

vající besídku. A potom navíc jsme 

cvičili na představení o Honzovi 

a princezně Marnivce. Dostali jsme 

každý svoji roli a pak pilně se jí učili. 

Mezi tím vším proběhl také velký 

úklid našeho prostředí, kde se každý 

den rádi scházíme třeba i u dobré ká-

vičky. V dílně u paní Renátky jsme si 

vyráběli vánoční věneček. Každý si 

vyrobil ten svůj a vše se to povedlo. 

Měli jsme z nich všichni velkou ra-

dost. Se slečnou Evičkou jsme také 

pracovali a vyrobili jsme krásný pa-

pírový betlém pod náš společný stro-

meček ve VORu.  

Vánoce se nám pomalu blížili a my 

se připravovali, domlouvali, co a jak 

aby se nám ta naše vánoční veselí 

povedlo. No samozřejmě musím do-

dat, že bez našich vedoucích by to asi 

nešlo. Oni jsou tím motorem, který 

nás učí novým věcem. Jsou to naše 

sluníčka. Jsme taková normální velká 

rodina a určitě to cítíme všichni stej-

ně.  

Když bylo vše připraveno, domluvili 

jsme se s vedoucími a jeden celý den 

byl provoněn náš VOR cukrovím. 

Pekli jsme cukroví v té naší malé 

dílničce i když jsme tam byli namač-

kaní jako sardinky, ale bylo to krás-

né. Měli jsme uvázané zástěrky na 

stolech vály a vykrajovátka a tvořili 

jsme, pekli. Nakonec byla i kávička 

s ochutnávkou a moc jsme se u všeho 

bavili a smáli se. I naše vánoční be-

sídka měla úspěch. Všem se to moc 

líbilo.  

Dnes už jen vzpomínám na minulé, 

ale zároveň se těším na ty letošní Vá-

noce i když jsou ještě daleko.  

 

Autorka: Zdenka Rydlová  
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Herci a herečky z „filmů pro pamětníky“ 

Lída Baarová, rozená Ludmila 

Babková, provdaná Ludmila Ko-

pecká a Ludmila Lundwallová 

(7. září 1914 Praha – 27. října 

2000 Salcburk), byla česká he-

rečka. Narodila se do rodiny 

úředníka pražského magistrátu 

Karla Babky (1886–1965) a jeho 

manželky Ludmily, rozené Sta-

rostové (1890–1945). Matka by-

la operní  pěvkyní a hrála na kla-

vír. Občas zpívala ve sboru ope-

ry Národního divadla, ale větši-

nou se věnovala rodině. Zemřela 

na následky infarktu během poli-

cejního výslechu. Společně měli 

ještě druhou dceru Zorku (1921–

1946). Druhou manželkou Karla 

Babky byla herečka Marcela Ne-

povímová (1919–2005). Rodinný 

přítel spisovatel Jindřich Šimon 

Baar byl vzorem pro volbu jejího 

uměleckého jména. 

Lída Baarová byla vyhledávanou 

představitelkou sličných dívek 

a mladých žen. Šla z natáčení do 

natáčení v letech 1931 - 1941 

měla na svém kontě 31 celove-

černích filmů. V roce 1934 si ji 

německá UFA vybrala do sním-

ku "Barkarola" do hlavní role. 

Film z ní přes noc udělal hvězdu. 

Opačné pohlaví vždy úplně uhra-

nula svou krásou. Měla i nabídku 

z Hollywoodu, kterou odmítla 

a ve stáří toho velmi litovala. 

Jako jedinou z českých hereček, 

uvádí i slavná Encyklopedia Bri-

tannica.  

Ve 30. letech natáčela v hitlerov-

ském Německu a bulvární tisk 

tvrdil, že je milenkou tehdejšího 

německého ministra propagandy 

Josepha Goebbelse. Ona toto 

popírala, uváděla, že se s Goeb-

belsem pouze zná. Na příkaz sa-

motného Hitlera však musela 

v srpnu 1938 zanechat kontaktů 

s Goebbelsem a v roce 1939 Ně-

mecko opustila. Důvodem bylo, 

že se Hitler snažil udržet vztah 

Goebbelse a jeho ženy Magdy 

(na její žádost). Goebbels mu 

místo toho nabídl raději svou 

rezignaci a chtěl odejít do Japon-

ska, ale Hitler toto nepřijal. Lída 

Baarová odešla v roce 1941 do 

Itálie, odkud se ještě před kon-

cem války vrátila do 

Prahy. 

Na konci války uprchla 

do Německa, ale byla 

internována americkými 

okupačními orgány, by-

la vyšetřována CIC 

a 23. září 1945 byla pře-

dána do Českosloven-

ska. Byla vyšetřována 

a vězněna za údajnou 

kolaboraci. Po 16 měsí-

cích vězení a výslechů (v jejím 

případě vypovídalo 80 svědků) 

byly všechny žaloby a obvině-

ní postupně vyvráceny. Dopo-

ledne na Štědrý den v roce 

1946 byla propuštěna. 

„Nebylo prokázané,“ konstato-

valo se v návrhu veřejného 

žalobce mimořádného lidové-

ho soudu, „že se obviněná Lí-

da Baarová dopustila udavač-

ství ani že podporovala nacis-

mus spoluprací s gestapem 

nebo SD. Její styky s Goebbel-

sem a Hitlerem nespadají do 

doby zvýšeného ohrožení re-

publiky. Pokud se stýkala 

s význačnými německými 

osobnostmi v době okupace, 

šlo o to, aby jí bylo umožněno 

hraní ve filmu, takže tyto sty-

ky lze klasifikovat jako činy 

podle dekretu č. 138/45 Sb.“ 



vitele Julia Lundwalla). Žila 

s ním dohromady 23 let, manžel-

ství však uzavřeli až v roce 1969. 

V roce 1972 manžel zemřel a od 

té doby žila sama. Jako vdova se 

usadila v Salzburgu, kde v ústraní 

žila do své smrti téměř třicet let. 

Četla si knížky v češtině, fran-

couzštině, italštině, němčině 

a angličtině, poslouchala hudbu 

a odpovídala na dopisy, které ji 

často přicházely od obdivovatelů. 

Za pomoci Josefa Škvoreckého 
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V lednu 1948 bylo trestní řízení 

proti Lídě Baaro-

vé definitivně za-

staveno.  

Lída Baarová se 

provdala 

27. července 

1947 za loutkáře 

Jana Kopeckého (potomka zná-

mé loutkářské rodiny Kopec-

kých a synovce komunistického 

ministra informací Václava Ko-

peckého). V té době jezdila se 

svým mužem a hrála loutkové 

divadlo a po únorovém převratu 

– opět za mimořádně dramatic-

kých okolností – spolu utekli do 

Rakouska. Zde poznala svého 

druhého muže lékaře Kurta 

Lundwalla (syna opavského sta-

vydala memoárovou knížku 

„Útěky“ (1983), kterou později 

zcela přepracovala a doplnila pod 

názvem „Života sladké hořkos-

ti“ (1991, 1992, 1998 a 2005). 

O svém životě prohlásila:  

"To je právě to. Co jsem z toho 

měla? Byla jsem pošetilá, blbá, 

slávou opilá a proti své vůli jsem 

se vlastně nepěkně zapletla do 

dějin. A za tuhle pošetilost jsem 

strašně krutě zaplatila..."  

Je pohřbena v rodinném hrobě se 

svojí matkou, sestrou, otcem 

a nevlastní matkou u strašnického 

krematoria. 

 

Na internetu vyhledala Jarmila 

Součková. 

Březen  

2. 3. Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, 

protože se celkem snadno vlčí neduh chytí. 

6. 3. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadý-

chá. 

12. 3. Na svatého Řehoře líný sedlák, který neo-

ře. 

Březen je podle gregoriánského 

kalendáře třetí měsíc v roce. Má 

31 dní. Český název měsíce po-

chází z rašení bříz a začátek bře-

zosti zvířat. 

V období kolem 21. břez-

na nastává jarní rovnoden-

nost. Slunce při svém zdánlivém 

ročním pohybu protíná světo-

vý rovník – přechází z jižní polo-

koule na severní. 

Původně byl březen v římském 

kalendáři první měsíc v roce. 

Březen začíná vždy stejným 

dnem v týdnu jako listopad a v 

nepřestupný rok jako únor. 

Březnové pranostiky  

15. 3. Březnové slunce má krátké  ruce. 

20. 3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima. 

 

Vyhledala: Hana Korbičková 



Nejen na jihlavském náměstí, ale 

také v Domově pro seniory na 

Stříbrných Terasách se konal ma-

sopustní rej. Škoda, že se obě ty-

to akce potkaly ve stejný den, te-

dy v úterý 13. února. Část klientů 

VORu šla na náměstí a druhá 

část do Domova pro seniory. 

Tam se konal masopust v režii 

Mirka Jelínka, velkého tahouna 

všech kulturních akcí tam pořá-

daných. Ten má vždy perfektně 

připravený program a člověk se 

z jeho vyprávění dozví kopu zají-

mavostí a nejen pro mne, zcela 

neznámých. A ani tentokrát ne-

zklamal. Program měl rozdělen 

do několika částí. Začátkem bylo 

noblesní protančení Straussovým 

valčíkem až do myslivny. Násle-

dovalo vystoupení Josefa Lady, 

tombola a program byl 

ukončen masopustním fa-

šankem se zastávkou ve sta-

ropražské hospůdce 

s pražskými Pepíky. Mysli-

veckou částí provázel Mirek 

v mysliveckém oblečení a 

tančením s tamní zdravotní 

sestrou. V této části se vy-

znamenal klient Domova 

pan Jiroušek, kterému je ne-

uvěřitelných 93 let. Už jsem 

ho slyšel zpívat mnohokrát a 

tedy vím, že je nadšený pě-

vec. Ani tentokrát nezkla-

mal. Zpíval asi čtvrt hodiny 

v zápřahu několik lidovek 

společně s našim Martinem 

Z. za doprovodu kláves i 

zpěvu naší Jarky L. a na har-

moniku hrál Martin M. Klo-

bouk dolů před p. Jirouš-

kem, že toto dokáže v tak 

pokročilém věku. Jeho 

vystoupení bylo jedním 

z vrcholů celého progra-

mu. V následující částí 

programu přišel Mirek 
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Jelínek oblečen jako Josef Lada, po-

vyprávěl o části života tohoto malíře a 

provedl za spolupráce tamních za-

městnankyň tombolu. Jen si představ-

te, že v tombole bylo více než 90 vý-

her, také několik výher vyrobených 

našimi klienty v Kreativní dílně. 

Každý z přítomných dostal číslo 

a vzhledem k tomu, že nás tam bylo 

asi 60, tak vyhrál každý, někteří i dva-

krát. Po skončení tomboly následova-

lo moje vystoupení co by řezníka, kte-

rý přišel zabít prase s křížkem po fu-

nuse. Jitrničky už čekaly na rozdání 

v kuchyni. Pro zajímavost, v kuchyni 

připravovaly 90 jitrniček den předem 

až do 22,00hod.. Ale za zajímavost 

stojí také mé přeřeknutí. Místo: „Tak 

to už je moje 10 zabíjačka od začátku 

roku.“ Tak jsem řekl: „Tak to už je 

moje 10 svatba od začátku roku.“ No 

prostě sranda a velký smích. Na ko-

nec této části programu jsem za po-

moci zaměstnankyň roznesl skvěle 

připravené i skvěle chutnající jitrnič-

ky.  

   K tomu mému vystoupení řezníka 

se musím také podělit s mými zážitky 

při shánění řeznického mundůru. Od  

Renatky jsem se dozvěděl, že řeznic-

ká blůza se jmenuje jankl, ale nikdo ji 

neměl. Nakonec jsem uspěl 

v Kostymérně Horáckého divadla, 

kde jsem si půjčil nejen jankl, ale také 

řeznickou zástěru. Čepici tzv. zmijov-

ku mně půjčil náš Božik. Nebylo to 

tedy pro mě tak jednoduché, ale 

NA STŘÍBRNÝCH TERASÁCH  
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všechno toto úsilí  se vyplatilo.  

   Program končil masopustním 

fašankem se zastávkou ve staro-

pražské hospůdce s pražskými 

Pepíky. Také v této části zazně-

lo mnoho lidových písniček. Bě-

hem celého programu bylo 

zazpíváno přes 30 písniček. 

Na tamní silvestrovské akci 

dokonce přes 40. Je to velký 

zápřah jak pro zpěváky tak i 

jejich doprovod. Pro ně je 

největší a jedinou odměnou 

radost, spokojenost a zpěv 

tamních klientů.  

   Z VORu přišlo dalších 7 li-

dí a mně mile překvapilo, že chtěli 

odejít po ¾ hodině na masopust na 

náměstí. Nakonec jich tam zůstalo 

5 skoro až do konce. 

Všem se program moc líbil, což 

bylo na nich i vidět. Všichni pří-

tomní dostali kávu, masopustní 

koblížek, ochutnali jitrničky a 

připili si dobrým vínem. 

   Úplně na konci programu 

pozval Mirek Jelínek klienty 

a zaměstnance Domova na po-

hádku „ Jak Honza ke štěstí 

přišel“ v podání VORu. Toto 

představení se však kvůli 

chřipce a uzavření Domova  

pro seniory muselo odložit na 

březen. 

                                                                       

Autor : Pepa Benda 

 

nesl domů malá voňavá mý-

dlová srdíčka. To bylo v týdnu, 

kdy se slavil Valentýn. 

Taky jsme se dozvěděli něco 

o průmyslové výrobě mýdla. Mý-

dlo se vyrábí procesem zvaným 

saponifikace neboli zmýdelňová-

ní, z přírodních tuků působením 

zásaditých látek. Pak se sušením 

vytvářejí granule, které se lisují, 

barví a parfémují. 

Co bylo potřeba k výrobě mýdla 

ve starověku? Popel ze spálené-

ho dřeva a hovězí nebo ovčí lůj. 

Ve středověku se pak více pou-

žívaly rostlinné oleje: olivový, 

slunečnicový a podzemnicový. 

V 19. století se olej z voňatky 

citronové, palmy olejné a sušená 

dřeň kokosových ořechů. Aby-

Aktivity s Evou Svěrákovou chom si poznatky o výrobě mýdla 

lépe zapamatovali, měli jsme for-

mou testu odpovědět na několik 

otázek. 

Co se bude s Evou Svěrákovou 

tvořit následující čtvrtek se 

dozvíte z letáku na nástěnce ve 

společenské místnosti ve VORU. 

 

Autorka: Helena Kolaříková 

Ráda chodím ve čtvrtek dopoled-

ne do VORU na aktivity s Evou 

Svěrákovou. Eva je vždycky 

dobře připravená a my se díky ní 

dozvídáme něco zajímavého, čte-

me si úryvky z knížek, poslou-

cháme relaxační muziku, hraje-

me různé hry a tvoříme zajímavé 

věci. 

Zrovna nedávno jsme „vyráběli“ 

dekorační voňavé mýdlo. Eva 

nám přinesla kostky bílého mý-

dla, které jsme ve vodní lázni 

nechali rozpustit. Do mýdla jsme 

přidali pár kapek pomerančové 

vůně. Tekuté mýdlo jsme pak 

nalili do silikonových formiček 

ve tvaru srdce a nechali ztuhnout 

v lednici. Každý z nás si pak od-
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Nepál 

10. ledna nás několik „Voráků“ 

bylo na VŠPJ na promítání o Ne-

pálu. Přednášel mladý muž Jakub 

Frank. Dozvěděli jsme se spoustu 

informací o této zajímavé zemi, 

například o přírodě, obyvatelstvu, 

školství, zemědělství atd.  

Nepál je malá země mezi Čínou a 

Indií a žijí v ní kromě Nepálců i 

dvě menšiny – Kašmírci 

(vyznávají islám) a Tibeťané 

(buddhisté). Obyvatelstvo se dělí 

na kasty a pro chudé je tam velmi 

těžký život. Ženy tam pracují víc 

než muži. Ve školství se používa-

jí tělesné tresty. Žáci jsou za pře-

stupky (třeba i za špínu za nehty) 

biti bambusovou tyčí.  

Krajina je tam nádherná 

s nadmořskou výškou od 800 do 

více než 8000 metrů. V Nepálu se 

pěstuje hlavně čajovník, a přesto 

že je to těžká práce, sběrači čaje 

jsou v zemi nejhůře placeni. Ne-

pál je druhou zemí 

na světě 

v pěstování a vývo-

zu zázvoru. Lidé 

jsou tam skromní. 

Zpravidla vyžijí 

s jedním dolarem 

na den. Většinou mají hospo-

dářství, takže co potřebují, si 

sami vypěstují. Vaří chutná jíd-

la, často bezmasá na ohništi 

uprostřed místnosti svého do-

mu. Nádobí používají ne porce-

lánové, ale mosazné. Jedí ruka-

ma. 

Přednášející se při tomto třímě-

síčním výletě snažil nepoužívat 

peníze, ubytování a stravu si 

vždy odpracoval. Také nám po-

slal kolovat některé předměty – 

fotografii s Anapurnami, vlajku 

Nepálu, která je atypická. Není 

obdélníková, ale tvoří ji dva 

trojúhelníky, které znázorňují 

hory, na jednom je vyšité slun-

ce, na druhém měsíc. Viděli 

jsme i tamější bankovky, na 

rubu mají vždy horu a na líci 

zas nějaké zvíře. Kolovali pak 

i různé dokumenty Jakuba 

Franka, například pas nebo 

potvrzení o tom, že učil na 

tamější škole angličtinu. 

Na fotografiích jsme viděli 

kromě krásných přírodních 

scenérií s horami spoustu od-

padků, které lidé všude háze-

jí, hlavně do řek. Vůbec ne-

mají ponětí o škodlivosti a 

dlouhé době rozkladu plastů. 

Je to zkrátka země velkých 

protikladů. 

Autorka: Hana Korbičková 

Severní Korea 

Ve VŠPJ opět byla připravena vel-

mi zajímavá cestovatelská přednáš-

ka. Tentokrát o KLDR. Zážitky 

nám vyprávěl majitel cestovní kan-

celáře Nomád, který tuto socialis-

tickou zemi navštívil již třikrát. Do 

KLDR není jednoduché se dostat, 

je to možné pouze přes severoko-

rejský konzulát, na kterém musíme 

cestu zaplatit, obdržet program 

a také získat pro výjezd povole-

ní, pak teprve získáme vízum. 

V tomto státě není možné se 

svobodně  jako turista pohybo-

vat, pouze se zajištěnými dvě-

ma zdejšími průvodci, kteří po-

stupují přesně podle připrave-

ného programu. Například když 

jste ubytovaní v hotelu, můžete 

vyjít jen několik metrů před 

něj, dál ne. Armáda a poli-

cie se nesmí fotografovat, to 

je zakázané. Z letiště létají 

letadla pouze do Pekingu 

a Vladivostoku. V průměru 

jsou tam tři lety denně. Do 

hlavního města se není mož-

né jen tak z vesnice přestě-

hovat. A když tam chce ně-
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kdo jet na návštěvu za rodinou, 

musí nejdřív dostat povolení od 

předsedy družstva za zásluhy 

a pak tam teprve může jet. Na 

vojnu jdou mladí muži v 18 le-

tech a vrátí se ve 30. V KLDR se 

hodně zbrojí a jejich armáda je 

prý čtvrtá nejlepší na světě. Lidé 

na vesnici žijí velmi skromně, 

často jedí kukuřici, kterou si suší 

na silnicích, po kterých prý stej-

ně nic nejezdí. Nejčastější do-

pravní prostředek je tam bicykl. 

Nicméně příroda je tam nád-

herná a turisty téměř nedotče-

ná. I když množství turistů se 

za posledních pár let výrazně 

zvýšilo. Především jsou tam 

nádherné vodopády 

a také hrobky bývalých 

panovníků. Na prázd-

ných plážích plánují 

vybudovat hotelové 

komplexy a získat tak 

finanční prostředky 

z turismu. Severní Ko-

rea se pomalu začíná oteví-

rat světu. 

 

Autorka: Hana Korbičková 

 Paměť slábne, pokud ji necvičíš  (Cicero)  

Trénovat paměť by měl každý, komu bylo 25. let. 

V tomto období se totiž začíná paměť zhoršovat. 

Nejdřív jenom nevíme, kde jsme co položili, jak 

se jmenuje člověk, se kterým jsme včera mluvili. 

Za pár let je to pro nás normální a odmítáme si při-

pustit, že nějakou poruchu paměti máme. Proto 

pojďte potrápit své mozkové závity jednoduchými 

křížovkami.  
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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 

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 

 

Humor kolem nás:  

Naše šelma (stínové divadlo) 
Teplo odebírá, ale neplatí. 

Není nad dobré sousedské 
vztahy.   Autorka: Hana Korbičková  

Velikonoce se blíží!  


