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číslo III 

Koncert k výročí vzniku Československé republiky 

v Jihlavě 

Ve čtvrtek 21. června se konala 

Národní slavnost – Koncert 

k výročí vzniku Československé 

republiky. Několik dní před tímto 

koncertem jsem se těšil do Ma-

hlerova parku, kde se měl původ-

ně konat. Z důvodu hrozícího 

deště byla akce nakonec přesunu-

ta do kostela Povýšení sv. Kříže. 

Byl jsem rád, že mně změnu mís-

ta konání, dal zavčasu vědět 

Martin Z. Vyrazil jsem dříve, ale 

i tak byly lavice skoro obsazené. 

Podařilo se mně sednout a držet 

místo pro Helenku K.. Nakonec 

se po 18.hodině sešly cca čtyři 

stovky diváků. Lavice byly zapl-

něny do posledního místa, diváci 

stáli a seděli i na vstupních scho-

dech. 

V úvodu koncertu zazněl Sukův 

pochod V nový život, Smetanova 

Vltava a předehra k opeře Libuše 

v podání Filharmonie Hradec 

Králové a Smyčcového orchestru 

ZUŠ Jihlava za vedení sbormis-

tra Jiřího Štilce. 

Poté nastoupily sbory Campanu-

la, JSPS Melodie, Foerster a Hu-

dební sdružení Gymnázia Jihla-

va, dále sbory z Pelhřimova, 

Chotěboře, Pacova, Heřmanova 

Městce a Golčova Jeníkova 

a zazpívaly Českou píseň. Nako-

nec vše zakončil společný zpěv 

české a slovenské národní hym-

ny v klasické úpravě Otakara 

Jeremiáše, jak asi zněla při vzni-

ku republiky v roce 1918. Ke 

zpěvu jsme se ve stoje přidali 

i my, diváci. Musím se přiznat, 

že při zpívání této hymny mně 

naskočila po těle „husina“ hlavně 

proto, že jsem se i po tak dlouhé 

době nesmířil s rozdělením re-

publiky. Závěr celého koncertu 

byl tedy vynikající a na dlouhou 

dobu nezapomenutelný. Když 

vezmu, že se společného zpěvu 

hymny zúčastnilo cca 300 zpěvá-

ku a cca 400 diváků, tak to byla 

opravdová masa lidí 

a dovedete si jistě 

představit, jak vše 

znělo v kostelních 

prostorách. 

Nádhera a poděková-

ní ode mě všem zpě-

vákům a hudební-

kům. 

Autor: Pepa Benda  
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Moje účast na XVI. všesokolském sletu v Praze 

autobusy v sobotu po obědě od 

budovy Sokola společně se cvi-

čenci. Do Prahy jsme ale přijeli 

později, než se očekávalo, takže 

nejprve následovala první zkouš-

ka pěveckých sborů v Tyršově 

domě a ubytovali jsme se až ko-

lem 21.00 hod. Ubytováni jsme 

byli ve vysokoškolských kole-

jích na Strahově. Byl jsem nemi-

le překvapen a zklamán, 

v jakých podmínkách tamní stu-

denti žijí a jaké mají podmínky 

ke studiu. Smutno mně bylo cho-

dit kolem Strahovského spartaki-

ádního stadionu pro 220 tisíc 

diváků a vidět, v jakém zoufa-

lém stavu se tato, kdysi chlouba 

Prahy, nyní nachází.  

V neděli ráno, po snídani, jsme 

se společně přesunuli na Václav-

ské náměstí, kde v 10,00 hod. 

začal tradiční slavnostní průvod 

historickým centrem Prahy. Po-

kračoval ulicí 28. října, dále po 

Národní třídě kolem Národního 

divadla, Smetanově nábřeží 

s úchvatným pohledem na Praž-

ský hrad, ulicí Křížovnickou 

přes náměstí J. Palacha, následně 

Pařížskou ulicí až na Staroměst-

ské náměstí. Šlapal jsem stateč-

ně se sokoly Župy plk. Švece 

z Vysočiny hned za jejími župní-

mi prapory. Bylo úchvatné pozo-

rovat velké množství lidí 

v ulicích sledující tento prů-

vod. Za zpěvu Kmochových 

pochodových písní zněly zdra-

vice jako „Praha zdraví Jihla-

vu“ a my odpovídali „Jihlava 

zdraví Prahu“. S Martinem 

jsme při obědě mluvili 

s jednou s organizátorek akcí a 

podle ní, se průvodu zúčastni-

lo na 13 – 15 tisíc lidí. Ona šla 

v čele průvodu se svým man-

želem, a když dorazili na 

„Staromák“, tak zadní část 

průvodu byla ještě na seřadišti 

na „Václaváku“. Taková masa 

lidí šlapala. My jsme se ze 

Staroměstského náměstí kvap-

ně přemístili na Pražský hrad, 

kde byl oběd (ne u pana presi-

denta).  

Po obědě jsme spěchali do 

Chrámu sv. Víta, kde v 14.00 

Přátelé, chtěl bych se s vámi spo-

lečně podělit o moje zážitky, po-

střehy a nezapomenutelné oka-

mžiky z účasti na XVI. všesokol-

ském sletu v Praze, který se konal 

1. - 6. července 2018. Náš zpěvák 

Martin mně požádal, zda bych se 

mohl, jako jeho doprovod, zú-

častnit tohoto sletu společně 

s některými zpěváky pěveckého 

sboru Foerster. Bez váhání jsem 

tuto nabídku přijal, aniž bych tu-

šil, co mně, v mém pokročilém 

věku, čeká.  Ale ani na chvíli 

jsem svého rozhodnutí nelitoval. 

Mohl jsem se zúčastnit společně 

s ostatními zpěváky Foersteru 

sletového průvodu Prahou, mše 

v Chrámu sv. Víta i přehlídky 

nejlepších amatérských pěvec-

kých sborů na Nové scéně Národ-

ního divadla.  

Celý týden před odjezdem jsem si 

začal postupně připravovat vše 

potřebné sebou. Poprvé od úmrtí 

manželky jsem někam jel na ně-

kolik dní a najednou jsem již po-

několikáté zjistil, jak moc mně 

chybí. Když jsem někam jel, tak 

mně vždy s přípravou pomohla a 

snažila se, abych nic potřebného 

nezapomněl. Ale nakonec se vše 

podařilo i mně samotnému a 

v Praze jsem měl vše potřebné. 

Do Prahy jsme odjížděli dvěma 



hod. začala mše, kterou celebro-

val kardinál Dominik Duka. Bylo 

dobré, že jsme přišli dříve, proto-

že ve chvíli zahájení mše, byly 

prostory zaplněné. Zpěváci pě-

veckého sboru Foerster při mši 

zpívali několik písní společně 

s několika ostatními pěveckými 

sbory. Pěvecké vystoupení při 

mši svaté bylo velice působivé. 

Po skončení jsme spěchali do 

Tyršova domu, kde v 17,00 hod. 

začala další zkouška pěveckých 

sborů. A pro mě osobně byly tyto 

pěvecké zkoušky velkým, dosud 

nepoznaným zážitkem. Pravidel-

ně chodím na koncerty několika 

pěveckých sborů z Vysočiny, ale 

nikdy jsem nevěděl, co ta přípra-

va zpěváků obnáší. Postupně 

jsem poznával dosud nepoznané. 

Nalevo z pohledu sbormistra byly 

seřazeny soprány, vedle nich alty, 

následovaly tenory, barytony a 

úplně vpravo basy. U dirigentské-

ho pultíku se střídali manželé 
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Součkovi, jihlavský Ing. Brada a 

profesionální sbormistr Jakub Zí-

cha. A koukal jsem, jak se tito 

sbormistři se zpěváky moc nepá-

rali. Okamžitě poznali a upozor-

ňovali na každou chybu, na každé 

zaváhání, které já jako „nepěvec“ 

bez hudebního nadání, jsem vůbec 

nezaznamenal. Zajímavé bylo sle-

dovat pohyby sbormistrů a hlaso-

vou reakci zpěváků. Úžasné. 

Zkouška trvala skoro 3 hodiny a 

byla náročná pro všechny zúčast-

něné včetně mně jako pozorovate-

le a posluchače. Musím přiznat, 

že tyto zkoušky byly pro mě vel-

kou školou i poznáním.  

Po příjezdu na ubytovnu jsme šli 

do Klubu studentů. Seděli jsme 

společně a zpívali včetně mně. U 

mě ale slůvko zpívání je nutné 

brát s velkou rezervou. 

Provozní tohoto zařízení byl pří-

jemně překvapen, a jak sám říkal, 

něco takového za dobu svého 

tamního působení, dosud nezažil. 

Náš zpěvák 

Martin za-

zpíval sólo 

„Život je 

jen náhoda 

“Zpíval ji 

pro mě, 

protože ví, 

že ji mám 

moc rád a 

jak před 

písní prohlásil, tak ji zpíval ja-

ko poděkování za můj dopro-

vod. Podle něj by se akce beze 

mne nemohl zúčastnit. Po této 

písni ještě přidal Jihlavskou 

polku a valčík Mé řece Jihlavě. 

Opět jsem prožíval nádherné 

chvíle a spát jsme šli až kolem 

4,00 hod. ranní. Na snídani 

jsem nešel. Au, au, au, ta hlava, 

au!!! 

V pondělí se zpěváci Foersteru 

zúčastnili pěvecké generální 

zkoušky na Nové scéně Národ-

ního divadla. Ale pozor. 

Zkouška začala v 15,00 hod. a 

po hodinové pauze začala od 

19.00 hod. přehlídka pěvec-

kých amatérských sborů. Takže 

náš pobyt na jednom místě tr-

val 7 hod. Hlediště bylo zapl-

něné, já seděl v 6. řadě a mohl 

v klidu sledovat jak zkoušku, 

tak premiéru. Vystoupení zahá-

jil smíšený pěvecký sbor Gau-

dium Praha Sokola Královské 

Vinohrady, následoval Ženský 

pěvecký sbor Píseň Sokola Je-

dovnice. V dalším programu 

vystoupili společně Pěvecký 

sbor Foerster Sokola Jihlava, 

Ženský pěvecký sbor Píseň 

Marijánky z Vacenovic, Žen-

ský pěvecký sbor Píseň Sokola 

Jedovnice a Smíšený pěvecký 

sbor Gaudium Praha Sokola 

Královské Vinohrady. Píseň 



Zážitek na zbytek mého živo-

ta. 

Jsem hrozně rád, že jsem měl 

možnost strávit několik dní 

v blízkosti zpěváků Foersteru, 

na jejíž koncerty už několik let 

pravidelně chodím. Nyní jsem 

s nimi mohl absolvovat i pě-

vecké zkoušky. Všichni se ke 

mně chovali velice pěkně a 

vzali mně mezi sebe jako Mar-

tinův doprovod. A já všem zú-

častněným moc a moc děku-

ji!!!! 

V úterý ráno jsme se po snída-

ni rozešli. Mar-

tin mně dopo-

ledne pozval na 

kávu do Kavár-

ny Slávia. 

V poledne při-

jela Martinova 
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maminka, se kterou byl večer 

v Karlině na opeře „Nabucco“. Já 

jel v 15,00 hod. vlakem domů a 

několik dní odpočíval a odpočíval. 

Pódiové pohybové skladby sokol-

ských jednot a hostů jsem sledoval 

pouze v televizi. 

Další, již XVII.všesokolský slet se 

uskuteční za 6 let a kdoví co v té 

době bude. 

 

Takže sokolské NAZDAR!!!!!!! 

 

Autor: Pepa Benda  

 

„Lví silou“ dirigoval.  

Pavel Brada, který byl oblečen 

v sokolském kroji a moc mu to 

slušelo, stejně jako všem zpěvá-

kům. Následovaly písně Miku-

lecká dědina, Aká si mi krásná a 

V nový život. Po přestávce vy-

stoupil Vysokoškolský umělecký 

sbor Univerzity Karlovy v Praze. 

Závěr celého programu byl ve 

znamení společného vystoupení 

Pěveckého sboru Foerster Sokola 

Jihlava, Smíšeného pěveckého 

sboru Gaudium Praha Sokola 

Královské Vinohrady a Vysoko-

školského uměleckého sboru 

Univerzity Karlovy v Praze. Za-

zněla „Česká píseň“ a závěrečné 

vystoupení končilo písní Bedři-

cha Smetany „Proč bychom se 

netěšili“, kdy jsme se svým zpě-

vem přidali i my, lidé v hledišti. 

Během roku chodím alespoň 

Moje dovolená se cvičením  
jednou týdně do tělocvičny 

na kondiční cvičení. O 

prázdninách cvičení 

v tělocvičně není, a proto 

jsem si našla na internetu 

cvičení u moře. Jednalo se o 

týden cvičení Tai-chi 

v Chorvatsku na poloostro-

vě Istria, asi 10 km od měs-

tečka Poreč. Ubytování bylo 

v rezortu Zelena Laguna 

v apartmánech pro čtyři oso-

by. To znamenalo přesvěd-

čit ještě další tři nadšence pro 

cvičení. Sama jsem přesně 

nevěděla, jak bude cvičení 

probíhat. Povedlo se mi pře-

svědčit tři kamarádky s tím, že 

důležité je moře, cvičení Tai-

chi je nepovinné. Do Chorvat-

ska jsme jely autobusem. Prv-

ní noc jsme strávily 

v autobuse a na místo jsme 

dojely brzy ráno docela una-

vené. Šly jsme na průzkum 

hotelu, kde jsme měly polo-
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Ráda chodím, s kamarádkou, do 

parku. Povídáme si Rozebíráme 

svoje starosti i radosti. Navzájem 

si nasloucháme.  

Vysoké listnaté stromy vrhají pří-

jemný stín. Sedneme si na lavičku 

a odpočíváme. Nezaobírám se sa-

ma sebou, nemyslím v ty chvíle na 

svoji nemoc. Jsem duchem i tělem 

přítomna. Pozorujeme například 

pejsky, jak se škádlí, hrají si. Lidi, 

kteří kolem Vás procházejí. Stu-

 

penzi. Zjistily jsme, že všichni tu-

risti, kteří se měli jako my ubytovat 

až odpoledne, trávili celé dopoled-

ne v opuštěném nočním baru. Měly 

jsme telefonní číslo na našeho cvi-

čitele, a tak jsme se domluvili, že se 

sejdeme v hotelové kavárně. Přišel 

chlap, asi padesátiletý, a byl hodně 

upovídaný. Ukázalo se, že my čtyři 

jsme jediní cvičenci Tai-chi. Do-

mluvili jsme se, že budeme hodinu 

cvičit před snídaní od 7 do 8 hodin 

a hodinu před večeří od 18 do 19 

hodin. Každé cvičení začínalo de-

chovým cvičením a důkladným 

protažením celého těla. Pak jsme 

se začali učit sestavu zvanou 

Osm kusů brokátu. To je osm 

cviků, které se cvičí na místě. 

Podle tradiční čínské medicíny to 

cvičení slouží k odstranění ener-

getických bloků v organismu, 

masáži vnitřních orgánů a zvýše-

ní kvality života. Když nám náš 

cvičitel ukázal zkrácenou sestavu 

24 cviků Tai-chi, při které se člo-

věk pohybuje z místa, připadalo 

nám to příliš složité. Nakonec 

nám stačila jen rozcvička a Osm 

kusů brokátu. S tím jsme si vy-

stačily celý týden. Samozřejmě, 

že jsme si také užívaly sluníčka a 

koupání v moři. Každý den jsme 

si dopřály zmrzlinu, která tam 

byla skoro na každém kroku. Ve-

čer jsme seděly na terase a popí-

jely místní víno. Jeden den jsme 

vyrazily turistickým vláčkem 

do nedalekého Poreče. Prošly 

jsme městečkem a prohlédly 

jsme si Eufraziovu baziliku. Je 

to jedinečný příklad raného 

byzanského umění ve Středo-

moří z 6. století. Baziliku dal 

postavit tehdejší biskup Eufra-

zius. Celý komplex (bazilika, 

křtitelnice, zvonice, biskupský 

palác) figuruje na Seznamu 

světového kulturního a přírod-

ního dědictví UNESCO. 

Z Poreče jsme se vrátily nave-

čer lodním taxíkem. Týden ute-

kl jako voda a my jsme se opá-

lené, odpočinuté a spokojené 

vrátily domů. Všem se nám 

dovolená se cvičením líbila. 

 

Autorka: Helena Kolaříková  

 

 

Léto  denty, co se jen tak povalují v 

trávě .  

Pak přijde déšť. Jen pár kapek 

a pak přijde letní deštík a samo-

zřejmě deštníky nemáme, pro-

tože hlásili jasno. Nám to zas 

tak ne-

vadí. Je 

to spíš 

letní 

osvěže-

ní 

v tomhle parnu. Nespěchá-

me máme čas. Užíváme si 

přírodu a krásný den.  

 

Autorka: Libuše Královská  
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I o prázdninách pro nás připravo-

vala E. Svěráková každý týden 

tvořivá dopoledne. Jednoho jsem 

se také zúčastnila a nelitovala 

jsem. Evička donesla paruky (po 

své sestřenici modelce) a poskyt-

la nám je na focení. To jsme se 

nasmáli! Největší úspěch měla asi 

paruka „afro“, ale k dispozici a na 

vyzkoušení jsme měli i černé 

dlouhé vlasy, paruku zrzavou i 

růžovou, hnědý rozcuch, popří-

padě černé krátké vlasy a dlou-

hé vlnité hnědé vlasy svázané 

do culíku. Byla to fakt dobrá 

zábava. Evička nás fotila a ně-

které fotky nám přidělá anebo 

pošle na mail. Potom jsme si 

četli zajímavý článek o vzniku 

fotografie černobílé i barevné 

(ta vznikla až ve třicátých le-

tech 20. st.). A potom jsme za-

čali tvořit. Vyráběli jsme ráme-

ček na fotografii z kartónu. 

Nejdříve jsme si předkreslili rá-

meček a pak ho vyřízli. Zdobení 

zaleželo na naší fantazii, někdo 

použil fixy, já tempery, bavlnky 

a pírko. Rámečky se nám poved-

ly! Z celého dopoledne jsme měli 

radost!:) A protože mi Evička už 

fotky poslala, tak se s vámi také 

podělím.:) 

Tvořivé dopoledne s Evičkou 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Září, na léto jde stáří.  

Málem praskla čočka! :)  

Autorka: Hana Korbičková  

Pranostiky  
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Vtípky na teplo, které vládlo…  

aneb do přívětivé náruče podzimu  

Tak jsme přežili a prožili opravdu horké a opravdu suché léto. Kdo se nekoupal v bazénu či u rybníka, kou-

pal se ve vlastním potu. Skoro toho sluníčka bylo až dost. Ale co… Načerpali jsme dobrou náladu, seroto-

nin, vitamín D a jsme připraveni na teplotně mírnější podzim. A že bylo opravdu pořádné horko, vyrojily 

se i na internetu vtipy na toto téma.  

Prosím, bavte se! 

Autorka: Hana Korbičková  
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Ing. Eva Kantorová  ředitelka Sdružení VOR Jihlava, z. ú. 
567 213 

700 
e.kantorova@os-vor.cz 
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Mgr. Danuše Sládková pracovnice v  sociální rehabilitaci  d.sladkova@os-vor.cz 
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ZAMĚSTNANCI VORU 

Znáte písničku: „Skákal pes?“ 


