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Do práce na kole je celostátní

Do práce na kole

soutěží, jejíž 8. ročník se usku-

je týmová soutěž

teční v květnu 2018. Cílem Do

pro všechny, kdo

práce na kole je motivovat co

sestaví tým o mi-

nejvíce lidí, aby jako dopravní

nimálně

prostředek po městě používali

a maximálně pěti členech, a pravidelně

jízdní kolo nebo jakoukoli bez-

spolu s kolegy dojíždí během května do

motorovou formu dopravy včet-

práce na kole. Letos se již potřetí zapojí

ně běhu a chůze. Když lidé

do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, ska-

přestanou denně jezdit autem,

teboardisti, longboardisti, vozíčkáři…

zlepší tak nejen svou kondici,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu

ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.

Uvnitř tohoto vydání:
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V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na pravidelnost, délku
jízdy, kreativitu aj. Zaměstnavatelé mohou bojovat o titul „Cyklozaměstnavatel
roku“
I

v tomto

roce

jsme

se zapojily
do této soutěže.

hem měsíce května jsme

Všechny

uskutečnily

160

jízd

jsme pilně s celkovým počtem 509 našlapaly na jetých a ušlých kilometrů.
kole anebo
se odrážely
na koloběžce. I nožky
nám nezahálely. Bě-

A příští rok? JDEME DO
TOHO ZAS!!!
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Nordic walking pro radost
Pojďte se také zapojit do nordic

pozvat dobrovolníky ze sportov-

V České republice propadli

walkingu. Můžete si užít radost

ní školy v Lahti, aby se zúčastni-

nordic walkingu první nadšen-

z pohybu na čerstvém vzduchu.

li akce i tak a rozdal jim hůlky.

ci již v roce 2000 a každým

Skupina asi 50 lidí se vydala na

rokem jejich počty narůstají.

trať s hůlkami. Odhalování so-

Jde o nejrychleji se rozvíjející

chy a chůze s hůlkami byly nato-

zdravotně sportovní aktivitu

čeny pro televizní vysílání, které

21. století. Můžete se přidat

vzbudilo velký zájem a přispělo

k této aktivitě také ve VORu

k rozšíření nordic walkingu nej-

každou středu od 10 do 11

prve u finské veřejnosti a pak

hodin. Hůlky si zde můžete

i celosvětově. Chůze s hůlkami

půjčit. Je to zábava i psy-

zaznamenala doslova raketový

chické odreagování.

Nordic walking, přeloženo do
češtiny, znamená severská chůze
a jde o chození se speciálními
holemi k tomu určenými. Jedná
se o jeden z nejzdravějších sportů, kde zapojujete svaly celého
těla. Hole tlumí dopady, poskytují oporu a pomáhají zapojit při
chůzi i horní část těla. Tento sport
je vhodný téměř pro všechny, od
seniorů až po vrcholové sportovce. Při nordic walkingu spalujete
více energie než při běžné chůzi,
což můžete využít například při
snižování hmotnosti. Pozitivní
vliv má nordic walking při bolestech zad a kloubů. V současné
době se nordic walking, díky své
nenáročnosti a nesporným zdravotním přínosům, provozuje nejen

mezi

jednotlivci

nebo

v rekreačních zařízeních, ale také
v mnoha lázeňských i léčebných
ústavech jako součást léčebných
terapií. Za vznik nordic walkingu
vděčíme vlastně náhodě. V lednu
1988 se konal v Helsinkách běžkařský závod na 5 km u příležitosti odhalení sochy finského
sportovce Lauri Pihkali. Ale protože sníh před konáním akce roztál, rozhodl se ředitel závodu

nárůst své popularity poté, kdy
v roce 1997 firma Exel, finský
výrobce běžkařských a sjezdařských holí, představila svou novinku Nordic Walker. Byly to
první speciálně vyvinuté hole

s gumovou patkou na konci
a originálním poutkem ve tvaru
bezprsté rukavičky.

Autorka: Helena Kolaříková
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Course cooking
I like cook in VOR. We cook make alltogether. I tis amusing. We help one another.
We relish on meet together. We try new recipes.
Ráda vařím ve VORu. Vaříme si

lám také nic. S kamarádkou se

jídlo dohromady. Je to zábavné.

sejdeme a uvaříme si dobré jídlo.

Navzájem si na jídle pochutnáme.

Je to dobrá zkušenost kurz vaření

Zkoušíme nové recepty.

ve VORu, ale i příležitost si roz-

Jde o službu kuchyňka – nácvik
dovedností. Upevňujeme si zde
dovednosti a schopnosti, které už
máme naučené. Taky se učíme
novým věcem a novým postu-

šířit znalosti, dovednosti, praco-

vat v týmu a umět ocenit snahu
kamarádů a laskavý přístup naší
vedoucí, která nás vždy motivuje
k co nejlepším výsledkům.

pům. Například: Já doma více
vařím. Jednoduché nebo i složitější jídlo a taky více pomáhám

Autorka: Libuše Královská

mamince při vaření. Kdybych
nikam nechodila, tak doma nedě-

Babince
Každý měsíc se ve VORu koná

Jana za svůj dosavadní život proces- průvodci nenašli. Příště se

Babinec a nutno říci, že má sku-

tovala opravdu velký kus světa a při těšíme na Janino poutavé vy-

tečně

našich Babincích se s námi dělí o své právění o Mexiku.

hojnou

návštěvnost.

V poslední době je to díky Janě

zážitky a spoustu nádherných fotogra-

T., která nám během něj dělá zají-

fií, které na cestách pořídila. A tak

mavé cestovatelské přednášky.

jsme se dozvěděly, jak proběhla její
dvouměsíční dovolená v Karibiku, Thaj-

sku a Barmě nebo
například informace
o jejím osmiletém
pobytu v Americe.
Dozvídáme se zajímavé postřehy, které
bychom v žádném

Autorka: Hana Korbičková

Stránka 4

JINÝ SVĚT

Nový Zéland sakra těžko
Každý den řešili, krajiny. Vyšlapat kopce se dvěma
kde

budou

spát. dětmi ve vozíčku a s plnou bagáží

Měli sice stan, ale (se kterou to prý trochu přehnali)
bylo nutné zajistit nebylo jednoduché. Stan měli výmísto táboření. Na borný, přečkali v něm prudké deště
Novém Zélandu je i vichřice. A už se prý těší na další
to prý samý plot. výlet, ještě neví kam, ale takhle
Každá plocha něko- s dětmi a na kolech prý zvládli

Pár voráků navštívilo cestovatel-

mu patří a není možné se jen i cestování v Mexiku.

skou přednášku o Novém Zélan-

tak někde usadit. Často se do-

du, kterou uspořádali mladí man-

mluvili s nějakým člověkem,

želé v Městské knihovně. Brzy

že se utáboří na jeho zahradě.

jsme pochopili, proč přidali do

Občas pak dostali i snídani

názvu „sakra těžko“. Vzali si

nebo nějaké jídlo na cestu. Ne-

s sebou totiž kola a svoje děti (3

vyhledávali památky a města.

a 1 rok). Každý den ujeli na ko-

Zajímala je příroda a té si užili

lech v průměru 100 km. Paní se

všichni čtyři do sytosti. Zvláš-

nám svěřila, že za ty dva měsíce,

tě když někdy při přesunech

co Nový Zéland křižovali, zhubla

promokli až na kost. Nebo

12 kg (kdo by se tomu divil).

když se dostali do kopcovité

Autorka: Hana Korbičková

Životní jubileum
Koncem dubna oslavil náš ka-

pod množstvím pohoštění –

patřičný říz. Sice v písničce Jez od

marád Pepa B. sedmdesáté

chlebíčků,

řezů

Ivana Mládka zpíváme místo Jenda

narozeniny.

kruhu

a slaných pochutin byly plné

Benda – Pepa Benda nemožný je

„voráckém“ nechal oslavu na

talíře. To zas byla Pepova práce

zadák, nemá vlohy a je laj, laj, laj-

začátek rozkvetlého měsíce

(kamarádky z kreativní dílny

dák. Ale to opravdu není charakte-

máje. A ta začala velkolepě.

mu

přípravou).

ristika našeho Pepy. Je sice nejstar-

Vedoucí VORu i s paní ředi-

A pak se blahopřálo, zpívalo a

ším klientem VORu, ale optimis-

telkou sestupovaly ze schodů,

hodovalo. Pepa si přál, abychom

mem, jiskrou a duchem patří k těm

mávaly mávátky a provoláva-

mu zazpívaly písničku Už mi

mladším z nás. Takže: „Pepo, ať Ti

ly zdravici: „Ať žije Pepa!

lásko není dvacet let, a tak se i

Tvůj elán vydrží ještě hodně let!“

Hurá! Ať žije Pepa! Hurá!“

stalo, a ještě navrch jsme přida-

Když došly k oslavenci, na-

ly spoustu lidovek. Nutno po-

bídly mu rámě a vedly ho ke

dotknout, že zpívaly hlavně ve-

stolům, které se prohýbaly

doucí a že díky jim měla oslava

V

jednohubek,

pomohly

s

Autorka: Hana Korbičková
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Jaro
Na jaro se těší snad každý z nás, co

ze krásně rozkvetlé narcisky. Ce-

se přesunuli do společenské

máme rádi přírodu a s ní spojené

lou kavárnu to nádherně rozsvíti-

místnosti,

i zvířata. Pomalu se zelená tráva

lo, bylo to pro mě i pro ostatní

promítání

a když se dobře díváme sem tam

klienty velké překvapení.

s poutavým vyprávěním na-

můžeme uvidět sněženky či bledul-

Poslední den před Velikonocemi

ši paní Jany Tunové o Thaj-

ky. Příroda se pomalu probouzí se

v dílně po práci náš Pepa najed-

sku a Barmě.

zimního spánku. Opeřenci od brz-

nou vyndal z kapsy pěkně uplete-

Bylo velmi zajímavé vidět,

kého rána štěbetají a mají plno prá-

nou bužírečku a trochu nás i vy-

v jakých podmínkách lidé

ce. Ono sehnat vhodnou samičku

mrskal. Byla to opravdu legrace.

musí žít a váží si všeho, co

nebo samečka, postavit hnízdečko

Všichni jsme si popřáli pěkné

mají.

a vychovat ptačí mláďátka není jen

svátky. Doma to bylo samé peče-

Já už se těším na další babi-

tak. S námi to je podobné. Hlavně

ní, vaření a plno návštěv. Je pěk-

nec, jen doufám že se ho

ženy mají nejvíc práce – například

né mít rodinu, která drží při sobě,

budu moci zúčastnit.

s velkým úklidem před Velikonoce-

vím, že to není všude, ale i tak

mi.

bych to přála všem.

Ve VORu v naší dílničce jsme též

Nyní máme po svátcích, ale stále

pracovali, zdobili vajíčka a vyráběli

se něco děje. Byla jsem pozvaná

přáníčka s naší paní Renatkou. Jed-

na kavárenský babinec, který

noho dne jsem byla i mile překva-

proběhl ve čtvrtek 12. dubna. Já

pena. Šla jsem do naší kavárničky

jsem pozvání přijala a vůbec ne-

a hle: Na každém stolku květináč,

lituji bylo to moc pěkné. Nejprve

Sestra tvých snů

také na oknech byly krásné petrklí-

jsme poseděli v kavárničce při

a tři schody dnů

če v květináčích. A na pultu ve vá-

kafíčku a dobrůtkách, pak jsme

kde žízeň lačná

kde

probíhalo
fotografií

Autorka: Zdenka Rydlová

Jasan

vína včelích víl
dopíjí nektar
šálení motýlích
okvětí slunečnice
a naplněnou číší

vrůstá podpisem
slunečního kola
v podzimním jasanu
u vrbového domu.
Autor: Jaromír Čech
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Svátek matek
Je to pěkný svátek pro nás matky

jsme se snažili

a babičky. Je to opravdu den, kde

trochu odstra-

je potřeba se zastavit a zpomalit.

nit. Poté jsme

V dnešní době se takové svátky

šli za dveře,

už moc neslaví, ale u nás starších

kde jsme se

si to ještě pamatujeme. Některé

převlékli

ženy,

třeba

našich kostý-

v továrnách ten den dostaly kara-

mů. Tam jsem

fiát a měly odpolední posezení

zjistila, že ne-

v jídelně, kde proběhlo slavnostní

mám

pohoštění a předání kytiček ma-

na hlavu, ale

minkám.

Pepa Benda vše zařídil, a i ta si, že se k nám i přidali a zazpívali si s námi. Po našem vystoukoruna nakonec byla.

co

pracovaly

Byla jsem mile překvapena, když

do

korunu

pení tam hrál harmonikář na har-

jsme byli pozváni do stříbrných

Měli jsme všichni obavy, jak to

teras, tedy abych upřesnila byli

asi dopadne. Sledovali jsme,

pozvání zpěváci a divadelníci od

jak se plní velká jídelna babič-

nás z VORu.

kami a dědečky. Sestřičky jim

Každé úterý jsme se pilně připra-

pomáhali dostat se ke stolům. Někteří z nás jsme zůstali až do
Jak se vše uklidnilo dal pan po- konce. Pro mne to byla krásná

vovali na pěvecké a divadelní vystoupení. Všichni jsme byli napnuti, jak to vše zvládneme. Ta
tréma, kterou jsme měli by se dala krájet. Když jsme byli na místě, tak jsme nejprve obhlédli, kde
se bude hrát to naše divadlo. Byly
tam i nějaké nedostatky, které

moniku a pan vedoucí zpíval.
Jeden klient seděl u nich na židličce a také krásně zpíval.

řadatel povel a my jsme vystou- oslava Dne matek. Přeci jen se to
pili a začali jsme hrát divadlo. také týkalo i mě.
Každý z nás se soustředil na
svou roli. Po odehrání jsme
sklidili velký potlesk a hned na

Autorka: Zdenka Rydlová

to se začalo zpívat. Klientům se
to myslím líbilo. Všimla jsem

Citáty
Existuje tisíce způsobů jak zabít čas, ale ani jeden, jak ho vzkřísit.
Štěstí je, když duše přestává toužit po tom, co nemá a raduje se z toho, co má.
Člověka poznáš při víně, při penězích a při hněvu.
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Ani nevím
Ani nevím, kde popravdě za-

jen a jen se ptám svých snů.

Tvoje ruce jsou jako dvě ješ-

čít pořád sedím ve věži a če-

Sfouknu svíčky, půjdu zase spát a

těrky, ty se usmíváš jak slu-

kám, kdo mě vysvobodí, mám

nechám si zase něco zdát. Kde jsi a

níčko. Tvé oči jsou jako dvě

srdce

nemám

kde jsem já a kde jsou ty cesty,

křišťálové studánky. Ty jsi

k němu klíč, slunce se neu-

kde je ta naše láska. Kde je ten

můj hrdina. Jsi můj štít, který

směje na celičký svět, ani ptá-

provaz, co nás měl spoutat ani ne-

mě chrání. U tebe se cítím

ci nezazpívají. Mě nikdo ne-

vím co dál a kde je ten náš poklad.

v bezpečí, ty jsi moje loď a já

má rád. Srdce se trápí. Nejsem

A kde je to naše tajemství a kde

jsem tvůj přístav.

chudá ani bohatá jsem jen

jsou ty vzpomínky, kde jsou ty zá-

obyčejná holka, která chce jen

žitky a kde jsme my dva.

zamknuté,

Autorka: Marcela Zajícová

lásku a nic víc. Kde jsi? Kde
jsi, ty můj hrdino z pohádky,

Nachová

Noční ptáček

Kam vstoupíš v chrám růže šípku

Se kterou hvězdou zpívá ptáček

přivoň zlehka k tomu kvítku

kam si křídla schová z nebe

povine chvilku tvých not nitku

s kým uvítáš jitro, když za horu zebe

závojem vlá mine dechu

kam ovečko poputujem, až se z lásky zujem

vchází k tobě vůní nachu

kde kamna má na ty trepky

jen což tváří urdí se jen trochu

kam zamícháš zapomněnky.

vcházíš do snů její hochu.

V pylu
Stromy trávy plevele
v pylu všechno se mele
čmelák brouček včela
pílí v pylu zněla
cvrčí bzučí vrní
zlaté naše zrní
nektar líčí hned
bude sladký med
medovice sestra naše
od stromu má plno kaše.
Autor: Jaromír Čech
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Humor kolem nás - pěstounská péče

Autorka: Hana Korbičková

ZAMĚSTNANCI VORU
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. Danuše Sládková

pracovnice v sociální rehabilitaci

567 214
594

d.sladkova@os-vor.cz

Mgr. Martin Šťastný

klinický psycholog

567 213
288

m.stastny@os-vor.cz

