
 

Kousavé poznámky, hádky 

(nejen) o politice, nekoneč-

né výčitky a křivdy. Svátky 

klidu a míru dokáže víc než 

absence domácího cukroví 

nebo stromku zkazit spíš 

lidský faktor. 

Někdo se na svátky netěší, 

protože je pro něj setkání s 

určitými příbuznými 

opravdu nesnesitelné. 

Téměř každá nepříjemná 

situace je ale řešitelná. 

 

Nic si nenalhávejte 

Míváme tendenci prahnout 

po dokonalosti, chtít být 

jako rodina z reklamy, kte-

rá se láskyplně objímá u 

stromku. Je ale možné, že 

rozdílnosti povah nedovo-

lují třeba najít společnou 

řeč se sestrou, se kterou si 

nerozumíte celý život, ne-

bo navázat smysluplný dia-

log se švagrem, který má 

úplně odlišné zájmy než 
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vy. Jakmile si připustíte, 

že s některými členy rodi-

ny si zkrátka nejste blízcí, 

uleví se vám. A to je prv-

ní krok. 

 

Nastavte hranice 

Dohodněte se na téma-

tech, o kterých se nechce-

te bavit. Je zbytečné pro-

bírat kariéru nebo rodinný 

stav, když to příbuzné 

irituje nebo projevují pře-

hnanou zvědavost. Zlost, 

kterou pociťujete, když se 

znovu vracíte ke starým 

konfliktům, ve vás jen 

zbytečně posiluje pocit 

agrese i bezmoci. 

 

Naučte se pozorovat 

Psychologové této techni-

ce říkají "sledování ega". 

Snažte sami sebe vnímat s 

odstupem, jako by situa-

ce, které v rodině o svát-

cích probíhají, popisovala 

třetí osoba. Ubráníte se 

tak velkému hněvu nebo 

pocitům ublížení. 

 

Buďte vděční 

Čas strávený s rodinný-

mi příslušníky je někdy 

náročný. Ale zároveň je 

potřeba uvědomovat si 

vděk za všechno a 

všechny, které v životě 

máme. Na světě je 

spousta lidí, kteří nemají 

nikoho. A navíc, když 

čtete tento článek, máte 

alespoň trochu času pro 

sebe. A i to málo už je 

třeba fajn. 

Rodina je jedna z nejdůležitějších hodnot, které v životě máme. Ale zároveň mí-

váme s příbuznými ty nejsložitější vztahy. Během vánočních svátků si máme uží-

vat společnou pohodu, která ovšem může skončit nepříjemným napětím nebo 

hádkou. Existuje ale způsob, jak se tomu všemu vyhnout. 



 Copak pekly naše babičky 
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Vánoce byly vždy oblíbenými svátky. Kladl se sice mnohem větší důraz na jejich duchovní stránku, ale otázka stravy 

také nebyla zanedbávána.   

Na stole hlavně nesměla chybět 

vánočka. Tu pekla hospodyně ne-

bo kuchařka nejraději doma, pro-

tože je to těžké, mastné těsto, kte-

ré nebylo dobré nést k pekaři. Vá-

nočku pak jedli i 14 dní po svát-

cích Na počátku 20. století se 

v kuchařských knihách objevuje 

receptů na vánoční cukroví po-

měrně hodně. Šlo především o 

návody, jak vyrobit cukrovinky, 

které lze použít při zdobení vánoč-

ního stromečku. A nebyly to jen 

obyčejné perníčky. Strome-

ček bylo možné 

ozdobit i 

bíl-

kovými, skořicovými nebo čoko-

ládovými věnečky. Nejvíce pará-

dy se ale dalo vytvořit z mandlové 

hmoty, která vznikla spojením 

jemně strouhaných mandlí, tluče-

ného cukru a bílku. Z tohoto těsta 

se za pomoci různých dřevěných 

formiček a barviva vytvářely půl-

ky vlašských ořechů i s jádry, 

třešně, hruštičky, jablíčka, hříbeč-

ky nebo ryngle. Díky vloženému 

proužku papíru bylo možné tyto 

skvosty zavěsit na větvičky stro-

mečku. 

 Dětem pro radost 

také od počátku 20. stol. 

hospodyňky pekly perní-

kovou chaloupku a tyto 

vánoční stavby byly velmi 

dokonalé.  Střecha byla potře-

na bílkovým sněhem a posypána 

krystalovým cukrem, takže vypa-

dala jako pokrytá čerstvě napa-

daným se sněhem. Chybět ne-

směly ani tři schůdky a malá 

lavička. Za chaloupkou se vy-

pínal jehličnatý les a před cha-

loupkou postával Jeníček 

s Mařenkou. Popis 

v kuchařkách býval velmi po-

drobný a nechyběla ani výzva 

k vlastní tvorbě.  

 I samotné názvy cuk-

rovinek byly více než zajíma-

vé. Naše babičky pekly větro-

plachy, boží milosti, makron-

ky, cakes, cervulát, celtle, 

šifle, pacle, pumprnykl a do-

konce i nadívaný štuclík. 

K jejich výrobě potřebovaly 

kromě mouky, cukru, tuku, 

vajíček a různých druhů koření 

například i datle, fíky, pistácie 

nebo jedlé kaštany. 

Česká vánoční nej… 

Největší betlém postavil řezbář Jiří Halouzka. Sklá-

dá se z padesáti figur v životní velikosti. Měřítkem 

je postava sv. Josefa, který stojí vedle jesliček a má 

dva metry na výšku. Na každou figuru padl jeden 

celý strom. Na jednu z figur dokonce stromy dva, a 

to na slona, který měl 1,5 t. Nejmenší betlém vytvo-

řila Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný 

z perníkového těsta a vešel se do pistáciové skořáp-

ky. Nejmenší zabalený dárek vytvořila Radka Kři-

vánková. Jednalo se o miniaturní australský opál o 

rozměrech 1 x 1 mm. Ona na něj dokázala vyrobit 

krabičku o rozmě-

rech 4 x 3 x 1mm 

a dokonce jej za-

balila do hedvábného papíru a ozdobných stužek. 

Největší česká vánoční svíčka měří 301 cm a má prů-

měr 15 cm. Můžete ji vidět v Muzeu rekordů a kurio-

zit v Pelhřimově. A zahraniční perličku na závěr: nej-

větší vánoční stromy byly vztyčeny ve Varšavě a Li-

sabonu. Měřily 72 metrů a byly ozdobeny dvěma mi-

liony světel.  



 

Vánoční ozdoby byly krásné vždy 
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Dříve si lidé strojili stromeček 

prostými ozdobami – červenými 

jablíčky, medovým pečivem, oře-

chy, perníčky, cukrovím, sušený-

mi švestkami apod. Hodně byly 

využívány i materiály dostupné 

z hospodářství jako sláma, šišky 

a hobliny. Postupně přidávali ba-

revné papírové řetězy slepované 

kváskem a obrázky 

s namalovanými vánočními moti-

vy. 

 

Papírové ozdoby se hojně používaly 

jen v Podkrkonoší. Sněhové figurál-

ní cukroví se pro změnu peklo jen 

v Praze v cukrářské dílně Josefa Re-

imanna na Linhartském plácku. Prv-

ní skleněné koule vznikly koncem 

šedesátých let minulého stol. 

v podkrkonošských sklárnách. Na 

Valašsku se např. počátky výroby 

vánočních ozdob datují pro r. 1921, 

kdy zde vznikaly malé firmy, které 

se zabývaly výrobou dřevěných oz-

dob. Postupem času přešly na použí-

vání skla. 

 O tom, že i výroba vánoč-

ních ozdob se může stát uměleckou 

záležitostí, svědčí i objednávka ob-

chodního zástupce pro americký trh 

u karlovarského Moseru na dodávku 

ojedinělé kolekce několika set 

kusů ozdob. Jednalo se o závěsné 

andílky a zvonečky z bílého křiš-

ťálu v různých velikostech, doz-

dobených pískováním v dílně 

sušické firmy Glass Galery. 

Z této exkluzivní kolekce si vy-

brala i dcera Elvise Presleyho 

sérii zvonků k zavěšení do okna. 

 Dnes dominují foukané 

skleněné tvary, ozdobované stříb-

řením, zlacením a smáčením do 

barev, či  ozdobené sítotiskem 

nebo ruční malbou. České skleně-

né ozdoby mají stále vysokou 

estetickou úroveň a jsou exporto-

vány do celého světa. 

Kriminalita čistě vánoční 

Ačkoliv pro většinu lidí jsou Vánoce svátky klidu a 

míru, někteří jedinci pojímají toto období – abych 

tak řekla – poněkud zvláštně. Svědčí o tom zvláštní 

kapitola v oboru americké kriminalistiky, která by 

se dala nazvat „zločiny typicky vánoční“. Jejich 

aktéry jsou nejčastěji různí podivíni, kteří cítí 

nutkání pobodat sněhuláka, vykrást jesličky, či štíp-

nout adventní věnec. Policie potvrdila, že David 

Allen Rodgers (42) byl zadržen za řízení v opilosti 

– řídil alegorický vůz při vánočním průvodu ve 

městě Anderson v Jižní Karolíně. Za volantem vá-

nočního vozu unikal mužům zákona celých osm 

kilometrů.  

 V Chicagu bylo z jesliček různých kostelů 

uneseno celkem 32 Ježíšků. Pachatelé pak Ježíšky 

úhledně rozestavěli kolem plotu jedné postarší že-

ny, která je posbírala a donesla na místní faru. 

K podobným únosům z jesliček došlo i v dalších 35ti 

městech po celých Státech. Motiv není znám. 

 V Ohiu byly zadrženi dva osmnáctiletí mla-

díci, kteří se snažili šroubovákem propíchnout tříme-

trového nafukovacího sněhuláka Frostyho. Nutno 

dodat, že právě tento sněhulák přežil už tři na sobě 

nezávislé útoky vandalů. V Ohiu byli místní mladíci 

zadrženi poté, co zdemolovali auto velkým dekorativ-

ním vánočním cukrovím.  

 Došlo dokonce i k únosu, který má na svědo-

mí Santa Claus. Ten na motocyklu s vycpaným so-

bem Rudolfem popadl osmiletou holčičku, která če-

kala na rodiče před obchodem. Po kratší honičce se 

policii podařilo Santu dohonit a holčičku vysvobodit. 

Takto to prostě vypadá, když někteří lidé z Vánoc 

ztrácejí hlavu… 

Dvojstranu připravila: Eva Vorálková  



Šest zajímavostí o vánočních jídlech 
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1) Štědrý den býval součástí půstu, 

během kterého se nejedlo maso. 

Ryba se ale jako maso „nepočítá“ a 

tak lidé začali vymýšlet, jak slav-

nostně upravit nejdostupnější rybu.    

2) Na vánočních stolech se kapr 

začal objevovat až na začátku 

19. století a to hlavně 

v rybníkářských oblastech anebo 

v zámožnějších rodinách. Upravo-

val se na modro (vařený ve zředě-

ném octě nebo bílém víně s kořeno-

vou zeleninou) nebo na černo 

(připravoval se tři dny a pekl se v 

omáčce z mandlí, rozinek, perníku, 

povidel, ořechů a sladkého piva).  

3) Recept na obalovaného kapra se 

poprvé objevil v kuchařce Magdale-

ny Dobromily Rettigové z roku 

1895. Přišel z rakouské kuchyně. 

Mezi všechny vrstvy obyvatel se 

tahle úprava kapra rozšířila až po 2. 

světové válce. Jednak byly v té do-

bě kapři z velkochovů za rozumnou 

cenu a jednak byla velmi populární 

smažená jídla. 

4) Původ bramborového salátu je 

nejasný. Smíchané pokrájené bram-

bory s cibulí a dalšími surovinami 

se objevují v české, rakouské, ně-

mecké i francouzské kuchyni. Mag-

dalena Dobromila Rettigová ve své 

Domácí kuchařce měla sice mícha-

ný salát zemčákový, ale byl to spíš 

způsob, jak využít „rozličné zbyt-

ky“. Naší vánoční verzi je nejpo-

dobnější ruský salát olivier připra-

vený z brambor, nakládané zeleni-

ny, okurek a majonézy.  

5) První zmínky o pečení vánoček 

sahají až do 16. století. Dříve se 

pekla i nezapletená 

a říkalo se jí húsce a 

vyvinula se z bílého 

obřadního chleba. 

Oválný tvar vánoč-

ky má připomínat 

dítě v zavinovačce. 

Vánočka se obvykle 

plete ve třech pa-

trech, opravdoví mistři umí uplést 

celou vánočku ze šesti pramenů, 

obvyklejší je ze čtyř; druhé patro 

tvoří klasický třípramenný cop. 

Vrchní patro tvoří stočené dva 

prameny těsta.  

6) Tvary vánočního cukroví mají 

pohanské kořeny. Kolečka mají 

připomínat slunce, vykrajované 

tvary zase odkazují na podobu 

rituálních zvířat. Předkové byli 

přesvědčeni, že figurka přenese 

na obdarovaného člověka sílu a 

vlastnosti zvířete. Cukroví se 

také zavěšovalo na domy a stro-

my v zahradě, aby odehnalo zlé 

síly. 

Na internetu vyhledala: Eva 

Vorálková  

Recepty  

Kokosky raz dva 
 

2  ks vejce 
150  g moučkový cukr 
200  g strouhaný kokos 

 
Vše smícháme a tvoříme na plech malé 
hromádky nebo v prstech vytvarujeme 

špičky. Pečeme při nižší teplotě do 
zrůžovění. 

Měkké perníčky  
 

80  g máslo 
500  g hladká mouka 

2  ks vejce 
200  g moučkový cukr 

150  g med 
1  prášek do perníku 
1  lžička jedlá soda 

Med, cukr a vejce utřeme. V mouce rozmícháme 
prášek do perníku a sodu a přidáváme po troškách 
za stálého míchání k utřené hmotě. Nakonec přimí-

cháme rozpuštěné máslo. 
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14. září 1983 - 23. červenec 2011, 

byla britská jazzová, soulová a 

rythm´n´bluesová zpěvačka. Její 

debutové album Frank, které vyšlo 

v roce 2003, se stalo velice popu-

lárním. Pomohl tomu hlavně pilotní 

singl „Stronger than Me“. Celosvě-

tového úspěchu se ale dočkala až s 

druhým albem Back to Black, které 

vyšlo v roce 2006 a pochází z něj 

úspěšný singl „Rehab“. Za desku 

obdržela i šest nominací na Gram-

my Awards, z nichž pět proměnila 

ve vítězství. Získala i cenu BRIT 

Awards pro nejlepší umělkyni. 

Začátky:Začátky:  

Narodila se v severní části Londý-

na Southgate do židovské rodiny, 

ve které se poslouchal hlavně jazz. 

Její otec Mitchell Winehouse je 

taxikář a matka je lékárnice, rodiče 

jsou však rozvedení. Zhruba v de-

seti letech si s nejlepší kamarádkou 

ze školy založila amatérské rapové 

duo Sweet 'n' Sour, podle svého 

tehdejšího vzoru Salt-n-Pepa. Hu-

debně ji ovlivnilo mnoho osobností 

různých žánrů.  

20032003––2004: 2004: FrankFrank  

Debutové album jí vyšlo v roce 

2003. Všechny texty na albu si na-

psala sama a hudba byla ovlivněna 

hlavně jazzem. Kritika na album 

byla velmi pozitivní, Amy se moh-

la těšit hlavně srovnáním s Macy 

Gray. 

V žebříčcích v Británii se albu daři-

lo, pohybovalo se na nejvyšších 

příčkách. To vyneslo albu i několik 

nominací na BRIT Awards, kde 

vyhrála v kategorii Nejlepší píseň 

za singl Stronger than Me.  

20062006––2007: 2007: Back to BlackBack to Black  

Album Back to Black vyšlo v roce 

2006 a zahajovalo na sedmém mís-

tě. Později se ale propracovalo až 

na nejvyšší umístění v britském 

žebříčku. Hlavní zásluhu na tom 

měl singl Rehab, kde s upřímností 

popisuje svou náklonnost k alko-

holu, za kterou ji chtěl manažer 

poslat do protialkoholní léčebny, 

ona se ale vzepřela, celý manažer-

ský tým vyhodila a začala pracovat 

s novými lidmi.  

Deska je ovlivněná především je-

jím bouřlivým osobním životem. 

Celkově se desky prodalo přes 8,5 

milionu kusů.  

Osobní životOsobní život  

Amy byla již od útlého věku velmi 

problémová, a to jak doma tak ve 

škole. Několikrát musela přestupo-

vat z jedné školy do druhé, učitelé 

ji neměli v oblibě kvůli jejímu re-

belskému chování. Ráda vyrušova-

la v hodinách neustálým zpěvem a 

notováním, což profesory vytáče-

lo. Prý si zpívala vždy na uklidně-

ní, když byla nervózní. 

V pubertě přišly problémy s rozvo-

dem rodičů, Amy ho nesla velmi 

těžce. Projevily se u ní příznaky 

depresí. S rodiči, především s ot-

cem, měla ale vždy dobrý vztah – 

dokonce měla na jeho počest i te-

tování. 

Její vztahy byly vždy zmíněny v 

písních, a to na obou albech. Při 

koncertování v londýnských hospo-

dách se seznámila se svým mnohale-

tým přítelem a poté i manželem, 

Blake Fielder-Civilem. Jejich vztah 

byl sledován mnoha médii a Amy 

pomalu, ale jistě ničil. Fielder-Civil 

byl drogově závislý a Amy do tvr-

dých drog "zatáhnul". 

Již v roce 2007 se objevily spekula-

ce, že se svým manželem užívá dro-

gy. Ten byl později za napadení za-

tčen a byl držen ve vazební věznici. 

V říjnu 2007 byli zatčeni za držení 

marihuany. Později se předávkovala 

diazepamem a extází.  

V únoru roku 2013 se Blake Fielder-

Civil veřejně přiznal několika brit-

ským deníkům, že to byl právě on, 

kdo Amy "ukázal" tvrdší drogy, kon-

krétně heroin.  

ÚmrtíÚmrtí  

V sobotu 23. července 2011 byla 

svým bodyguardem nalezena mrtvá 

ve svém domě v Londýně. Příčina 

smrti byla objasňována několik mě-

síců a zveřejněna až po třech měsí-

cích od úmrtí. Koronární soud určil, 

že příčinou její smrti byla otrava 

alkoholem. Obsah alkoholu v její 

krvi byl stanoven na 416 mg na deci-

litr - 4,16 promile. 

Na internetu vyhledala: Jarmila 

Součková 

Amy Winehouse 



Proč si ve VORu vykáme??? 

Stránka 6 JINÝ SVĚT 

Vážení přátelé, dovolte nám, aby-

chom vám touto cestou odpověděli 

na vaše nejčastější dotazy, týkající se 

soukromí našich pracovníků a dárků. 

Věříme, že se vás naše odpovědi ni-

jak nedotknout a neovlivní naši vzá-

jemnou spolupráci.  

Jsme tu pro vás, abychom vás mohli 

co nejlépe podpořit na vaší cestě za 

zotavením, proto si velice vážíme 

vaší důvěry, odhodlání a snahy stále 

na sobě pracovat.  

Proč si ve VORu vykáme??? 

Když zabrousíme do dob dávno mi-

nulých, zjistíme, že vykání bylo sou-

částí každodenního života, dokonce 

se vykalo i vlastním rodičům a nikdo 

se nad tím nepozastavoval. V dnešní 

době se může jevit vykání jako přeži-

tek, který už dávno odnesl čas.  

Pokud bychom se měli řídit pravidly, 

nemůže-

me opomenout etiketu, která jasně 

určuje pravidla tykání nebo vykání. 

Tykáme si zpravidla s lidmi, ke kte-

rým máme důvěrný vztah. Patří sem 

rodina, přátelé a kamarádi. Cizím 

lidem a společensky významnějším 

osobám vykáme. Taková je etiketa, 

která ovšem nepředstavuje žádný 

zákon, ale pouze soubor zvyklostí, 

který dodržují lidé s jistou společen-

skou úrovní.  

Děkujeme vám, že respektujete ten-

to nepsaný zákon a psané pravidlo 

VORu. Je projevem naší úcty k vám 

a vyjádřením, že mezi vámi nečiní-

me žádné rozdíly.  

Proč vám na facebooku nepotvr-

zujeme žádost o přátelství??? 

Přátelství nepovažujeme za pouhý 

pojem. Přítel je pro nás totéž, co 

kamarád, blízká osoba, se kterou nás 

pojí přátelský vztah, společné zá-

jmy, pohled na život a také člověk, 

který má právo nahlížet do našeho 

soukromí.  

Děkujeme vám, že respektujete 

výběr našich přátel a ctíte naše sou-

kromí.  

A jak je to s dárky ve VORu??? 

Pracovníci VORu nemohou přijí-

mat hmotné ani finanční dary.  

V případě, že budete trvat na pře-

dání drobné pozornosti (například 

čokolády) počítejte s tím, že se o 

tento dárek podělíme s ostatními 

klienty.  

Pracovníci VORu dostávají za svou 

práci plat. Pokud nám chcete podě-

kovat za naši dobře odvedenou prá-

ci, udělejte to raději ústním po-

chvalou, písemným vyjádřením či 

podáním ruky.  

 

Autorka: Lenka 

Vaňhová, DiS.  

Poděkování  
Asi před 

půl ro-

kem nám přišel e-mail z Magistrátu 

města Jihlavy, z odboru životního 

prostředí s dotazem, zda bychom 

mohli v kreativní dílně pomoci 

s ušitím pytlíků.  

„V rámci programu předcházení 

vzniku odpadu a v rámci „boje proti 

době plastové“   plánuje statutární 

město Jihlava distribuci textilních 

pytlíků (na zeleninu, pečivo, apod.), 

které by měly zastoupit nad míru 

využívané igelitové sáčky. Textilní 

pytlíky by byly ušity ze starých zá-

clon, které již nemají své využití. 

Chvilku jsme o tom přemýšleli a 

přišlo nám to jako dobrý nápad, tak 

jsme odepsali, že rádi pytlíky ušije-

me. Domluvili jsme se na 200 ks, 

různě velké.  

A začátkem října to vypuklo – 

z Magistrátu nám donesli staré pou-

žité záclony, které byly 

z kontejneru, ale vyprané a ještě 

použitelné. Začali jsme stříhat, šít, 

začišťovat, stehovat, protahovat 

šňůrky. V dílně se ustálila „pracovní 

četa“ – Hanka P., 

Helena K., Lenka 

V., Saša K., Pepa 

B., Jindřiška K., 

kterým bych chtěla velmi moc PO-

DĚKOVAT!!! Sáčky jsme ušili za 

docela krátkou dobu, na jednom vel-

mi starém šlapacím stroji a na jed-

nom novějším elektrickém stroji. 

Na svoji „pracovní četu“ jsem moc 

pyšná, doufám, že jsme aspoň trošku 

přispěli ke zlepšení životního prostře-

dí. 

Autorka: „Otrokářka“ Renata  
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Kam ve vánoční dny…?  

Masarykovo náměstí v Jihlavě 

2.12.  

Rozsvícení vánočního stromu a vá-

noční výzdoby města  

7.12.  

Bosch svařák  

14.– 22.12.  

Vánoční jarmark  

14.12.  

Program na náměstí od 16:00  

19.12.  

Vyhlášení o nejhezčí vánoční strome-

ček  

21.12.  

Program na náměstí od 16:00 

 

Velká gotická síň  

Vánoční koncerty na radnici  

3.12.  

Vánoční šamsonění  

10.12.  

Melodie dětem  

15.12.  

Nezmaři a tradiční punč  

17.12.  

Jakub Pustina  

18.12.  

Zalman a spol.  

 

Vestibul radnice 29.11. - 31.12.  

Výstava dětí na radnici  

 

1.1.2019  

Od 17:30 

Slavnostní novoroční ohňostroj  

 

 

Více informací na oficiálních pla-

kátech „Jihlavské Vánoce 2018“  

Do nového roku  

Vám přejeme hodně štěstí, zdraví,  

Spokojenosti a osobních i profesních úspěchů.  

Zaměstnanci VOR Jihlava, 
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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 

Mgr. Danuše Sládková pracovnice v  sociální rehabilitaci 
567 214 

594 
d.sladkova@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 

 Pro Vaše poučení a pobavení 

  

 

Vždy se najde něco, čemu se můžeme naučit nebo čemu 
se můžeme zasmát!!! 

Autorka: Hana Korbičková 


