
1. NACHLAZENÍ 

Nachlazení není pověra!  

Jarní nachlazení existuje. 

Když se otepluje, rozši-

řují se cévy a přivádějí 

krev k povrchu těla rych-

leji, takže také snadněji 

prochladneme.  

2. MED 

A bude med...  

Pampeliška je 

jednou z květin, 

které se objevu-

jí nejdříve. Do-

stala se k nám 

až z Asie. Až jí 

bude plná louka, připrav-

te si domácí pampeliško-

vý med. Je zdravý, po-

máhá při nachlazení a 

kašli. 

3. PROBOUZENÍ  

Kdo se probouzí? 

Zvířata se na jaře budí ze 

zimního spánku. Ten se 

týká veverek, ježků, 

medvědů, netopýrů, 
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a dokonce i ptáka lelka. 

4.  RŮST  

Děti na jaře rostou rychleji 

než v ostatních ročních obdo-

bích. Mají totiž více pohybu 

a jsou častěji na sluníčku, 

které je zdrojem vitaminu D. 

5.  PSYCHIKA  

U citlivých lidí se na jaře 

objevují problémy psychic-

kého rázu - nervozita, depre-

se, často i bolesti a křeče sva-

lů, nebo naopak nechuten-

ství, neklidný spánek. Souvi-

sí to se změnou biorytmu, 

zvýšenou aktivitou a s nedo-

statkem energetických rezerv 

po zimě. 

 

6.  ČAS 

Změna času přichází o 

posledním březnovém 

víkendu. Letní čas chtěl 

zavést už Benjamin 

Franklin v roce 1784, 

ale poprvé se tak stalo 

až za 1. světové 

války. V ČR se 

pravidelně mění 

od roku 1979. 

7. ÚKLID 

Tradice jarního 

úklidu sahá hlu-

boko do historie, 

k perskému svát-

ku Nového roku - 

Khoneh Tekouni 

(»třesoucí se dům«). I 

Židé na jaře uklízeli své 

domy jako přípravu na 

svátek Pesach. 

Aneb sedm zajímavostí o něm… 

Jaro nemáme spojené jenom s lepší náladou a zelenající se trávou. Věděli jste, že 

ze zimního spánku se probouzejí i někteří ptáci nebo odkdy se traduje jarní úklid?  



Stránka 2 JINÝ SVĚT 

Někteří lidé na začátku nové-

ho roku nejen bilancují rok 

starý, ale často si dávají 

předsevzetí do roku nového. 

Asi mi dáte za pravdu, že 

lidé „západního“ světa nej-

častěji přemýšlejí nad tím, 

jak snížit svoji hmotnost, 

která je ještě notně podpoře-

na právě uplynulými Vánoč-

ními svátky. Tak tedy i my 

ve Voru, nejen na začátku, 

ale i v průběhu každého roku 

pozorně hledíme na narůsta-

jící cifry při vstupu na osob-

ní váhu. A tak jsme si dali 

předsevzetí: budeme chodit 

do fitka. Tento článek píši 

v polovině ledna, zatímco časopis 

držíte v rukou na začátku března 

a to už může být všechno jinak. 

Ale teď v lednu si několik klientů 

VORu udělalo válečnou poradu 

a vzešlo z ní, že se rozdělíme na 

dvě skupiny a budeme chodit kaž-

dý týden do posilovny. První sku-

pina už první vstup absolvovala 

a my ostatní byli dnes. Zaměřili 

jsme se tentokrát pouze na běžící 

pás. A každý zvolil své tempo od 

vycházkového kroku (který po-

stupně také zrychlil) až po běh 

(udržte Ivu v klidu). Průběžně 

jsme si sdělovali svou rychlost, 

tep a spotřebované kalorie a měli 

jsme radost, jak nám to pěkně jde. 

Vzali jsme si s sebou totiž také 

humor a dobrou náladu. Zpo-

cení a spokojení jsme se pak 

vrátili do VORu, kde jsme re-

ferovali, jací že jsme to borci. 

Tak doufám, že půjdeme i po 

druhé, třetí, čtvrté….  

Držte nám palce! 

Autorka: Hana Korbičková  

 

V lednu jsme měli ve VORU velmi zajímavou přednášku o výživě. Přišel 

k nám pan Tomáš Seitl, který provozuje Poradnu životního směru Recept se 

sídlem v Komenského ulici hned vedle VORU. Řekl nám o sobě, že po stu-

diu na hotelové škole vařil v cizině, cestoval a zdokonaloval se v oblasti výživy. Ve své poradně přistupuje 

k vaření netradičně a originálně. Mimo jiné propaguje raw (syrovou) stravu a naklíčená semínka. Aby nás přesvěd-

čil a ukázal něco ze svého umění, dal nám ochutnat raw košíček z máku a datlí, naklíčená semínka pórku a řed-

kvičky a slaný jáhelník. Ten jáhelník mi moc chutnal, a protože jsem na něj získala recept, zkusila jsem ho doma 

upéct a měla jsem s ním úspěch. Můžete to zkusit také. Slaný jáhelník 
Ingredience na pekáč jahelníku 
příprava 25minut, pečení 20 minut 

• hrnek jáhel 

• 1 pórek 

• 2 stroužky česneku 

• 1 menší cibule 

• olivový olej 

• pepř, sůl, muškátový oříšek 

• 100g obyčejného strouhaného sýra 

• 1 smetana 

• 2 vejce 
vyklíčená semínka pórku na ozdobu 

Postup: 
Jáhly dobře propláchneme studenou vodou. Dáme do hrnce v poměru 
1hrnek jáhel na 2 hrnky vody a se špetkou soli a trochou oleje  přivedeme 
k varu. Vaříme 7 minut, pak odstavíme a necháme 10 minut dojít. Jáhly 
postupně všechnu vodu vstřebají. Na velké pánvi orestujeme na několika 
lžících oleje cibuli, česnek a pórek, až se vše postupně „slehne.“ Necháme 
vychladnout a zamícháme do jáhel. V míse smícháme smetanu, strouhaný 
sýr a vejce. Okořeníme solí, čerstvě mletým pepřem a muškátovým oříš-
kem. Do mísy ke směsi přidáme částečně zchladlé jáhly a dobře promí-
cháme. Všechnu směs dáme do vymazaného pekáče a pečeme na 180 stup-
ňů 20-25 minut až začne povrch zlátnout. 

Autorka: Helena Kolaříková  
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Opět jedno čtvr-

teční dopoledne s 

Evičkou 

Svěrákovou. Ten-

tokrát bylo 

andělské. Někteří 

lidé na anděly 

věří, jiní ne, ale 

určitě andělé patří 

mezi ty "věci me-

zi nebem a zemí". 

Četli jsme si 

článek, jak se dělí archandělé a jaký "resort" 

mají na starosti. O co kterého můžeme prosit, 

aby se nám to splnilo. Potom jsme společně 

tvořili. Z tvarovací hmoty jsme si každý 

vytvořili svého andílka tak, jak si jej 

představujeme a povídali jsme si o nich. 

A taky o tom, že nám do života přichá-

zejí andělé v podobě lidí - přátel. Evička 

nám také vyprávěla o své kamarádce - 

umělkyni Míše Maškové, která anděly 

maluje lidem na přání. Její obrazy jsou 

plné éterických bytostí, které promlou-

vají k našim duším.  

Jen 

pohleďte… 

 

 Mladý muž z Velkého Beranova 

jednoho dne oznámil rodičům, že by 

rád podíval na kole do Španělska až 

k Atlantskému oceánu tam, kde kdy-

si byl pro Evropany pomyslný konec 

světa. Maminka mu řekla: „Vždyž 

to to kolo nevydrží!“ Jan Mráz byl 

rád, že maminka nevěří kolu, ale 

jemu ano.:) Otec měl zase negativní 

připomínky k naložení potřebných 

věcí na kolo. Ale nic z toho nezabrá-

nilo tomu, aby se tato cesta neusku-

tečnila. Honza jel sám. Jel přes Ra-

kousko, Švýcarsko, Německo, Fran-

cii (ta ho nezklamala – opravdu ne-

rozuměl nikomu a nikdo nerozuměl 

jemu:) až do Španělska. Promítal 

nám překrásné fotografie z průběhu 

cesty a také měl videa, která při tom 

natočil. Viděli jsme krásné kostely, 

hrady, starobylé kláštery, upravené 

zahrady a vodní plochy či toky, u kte-

rých se každý den utábořil, aby ze se-

be smyl prach z celého dne. Stan ne-

měl. Když pršelo spal pod mostem, 

jinak spal u vody např. na hrázi nebo 

molu. Několikrát musel spravovat 

píchlou duši, jinak s kolem neměl žád-

né potíže. Počasí mu celkem vycháze-

lo. Pršelo jen vyjímečně. Převážně 

svítilo slunce a teplota vyšplhala často 

nad 30 °C. Na kole jel 33 dní, celkem 

cesta trvala 38 dní, ujel 3330 km a 

dojel do poutního města Santiago de 

Compostela, kam směřují poutníci 

nejen z Evropy, ale i z Austrálie, Ja-

Já také maluji andílky a to různými technika-

mi: aqarel, tempera, centropen a pastelky. Na-

příklad tyhle dva jsem vytvořila technikou eu-

kanistika (žehličkou a voskem). 

Autorka: Hana Korbičková 

ponska atd. Ti ale nejdou celou 

cestu pěšky.:) Všichni jdou do 

chrámu Sv. Jakuba, v němž zane-

chávají své prosby. Honza se pak 

vydal ještě k Atlantskému oceánu a 

byl v eufórii, že cestu zvládl. V 

průměru ujel každý den 110 až 140 

km. Na radu přátel, které v Santia-

gu potkal, zajel ještě do Madridu. 

Tam potkal  muže s dodávkou, byl 

to Čech a s ním se domluvil, že mu 

odveze kolo až domů do Beranova. 

Sám letěl domů letadlem. Byla to 

úžasná cesta a výborně připravené 

promítání. A už se těšíme na další, 

které bude o Bělorusku. 

 

Autorka: Hana Korbičková 

Kdo byl v únoru zvědavý, jak se někdo mohl dostat až „na konec světa“ na starém kole Favorit, došel se podívat 

na cestovatelské promítání Jana Mráze na katedru Cestovního ruchu VŠPJ. 
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Chtěl bych se tentokrát s vámi po-

dělit o svůj neskutečný zážitek, kte-

rý jsem prožil v sobotu 23. února 

letošního roku. Byl jsem společně 

s našim zpěvákem Martinem 

v Horáckém divadle na výjimečně 

pojatém koncertu Hvězdy tančí 

s Melodií. Se smíšeným pěveckým 

sborem Melodie také zpívá melo-

dická sopranistka Marie Nahodilo-

vá, která je upoutána na invalidním 

vozíku. Před devíti lety spadla 

z koně, poškodila si míchu a došlo 

k ochrnutí jejích dolních končetin. 

V roce 2016 se účastnila charitativ-

ního dílu televizní Star Dance. A od 

té doby úzce spolupracuje 

s tanečníky Janem Onderem 

(profesionální tanečník a dvojná-

sobný vítěz Star Dan-

ce.... když hvězdy tan-

čí), Danou Batulkovou 

(známá divadelní a 

filmová herečka, vítěz-

ka Star Dance v roce 

2008 právě s Janem 

Onderem) a Kateřinou 

Baďurovou 

(vicemistryně světa ve 

skoku o tyči a vítězka Star Dance 

z roku 2012 také společně s Janem 

Onderem). 

 Už začátek koncertu byl impozant-

ní. Zpěváci Melodie za doprovodu 

harmoniky zazpívali několik vese-

lých dechovek. Tancem se od začát-

ku přidala na invalidním vozíku při-

poutaná Marie Nahodilová se střída-

jícími se tanečníky zpěváky. 

V průběhu dechových písní se 

tancem přidala také naše Adélka 

tančící s jedním ze zpěváků. Jed-

ním slovem nádhera!!! 

Po tomto úvodním vystoupení se 

ujal slova nejen tanečník, ale 

také moderátor Jan Onder, který 

kromě tance předvedl i velmi 

 

 

 

vtipný moderátorský výkon. Násle-

doval smíšený pěvecký sbor Melo-

die s písněmi Tancuj, tancuj…, 

Lásko bože lásko a dalšími.  

   A následovalo taneční vystoupení 

žákyň tanečního sboru jihlavské 

Základní umělecké školy, kteří za-

tančili pásmo renesančních tanců. 

Byl to pěkný pohled na mladá, 

skvěle renesančně oblečená a ba-

revně sladěná děvčata při taneč-

ním pohybu. Opět fajn zážitek. 

Paráda!!! 

Následně uvolnil sbormistr Pavel 

Salák místo pro dirigování Řekyni 

Aikaterini Asfoure, která studuje 

na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy Hudeb-

ní výchovu a 

Sbormistrovství. 

Pod jejím vede-

ním zazpíval 

sbor Melodie 

píseň v řečtině. 

Nádherně se 

s touto náročnou 

řečí zpěváci vyrovnali a násle-

dovala píseň Bedřicha Smeta-

ny Proč bychom se netěšili. 

Opět skvělé!!!  

A nyní nás, posluchače, čekal 

opravdový vrchol večera, vy-

stoupení tanečníků. První tance 

předvedl pár Baďurová - On-

der. Zatančili sambu a rumbu, 

tedy velice rytmické tance. 

Sambu za doprovodu reprodu-

kované hudby a rumbu na živě 

zpívaný doprovod sboru Melo-

die. Následovaly dva tance 

páru Batulková – Onder. Za-

tančili Tango a waltz. Tango 

opět za doprovodu reproduko-
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vané hudby a waltz za doprovodu 

sboru Melodie. Na závěr vystoupili 

všichni tři tanečníci společně se 

zpěvačkou vozíčkářkou Marií Na-

hodilovou. Zatančili na dvě písně 

Jaroslava Ježka David a Goliáš ná-

sledované písní Ezop a Brabenec. 

Výjimečná záležitost!!! 

Ještě se musím zmínit o jedné cha-

ritativní akci, která proběhla během 

odpoledního i večerního koncertu. 

Pochopitelně dobrovolně poslucha-

či mohli přispět na nový invalidní 

vozík pro Marii Nahodilovou. Ještě 

chybělo sto tisíc korun. Kolik se 

vybralo nevím, ale tak jak jsem 

viděl, přispívali někteří částkami 

tisíc i dva tisíce korun. Pochopitel-

ně podle toho, jak si kdo mohl do-

volit. 

Nyní bych chtěl ještě uvést pár 

svých postřehů tak, jak je viděly 

moje oči. 

Za posledních několik let, co cho-

dím na koncerty pěveckých sborů 

Foerster a Melodie, jsem ještě nic 

tak úchvatného neviděl. Určitě 

ještě několik dnů budou tyto zážit-

ky se mnou cloumat. Nedá se jen 

tak na ně zapomenout. Pomáhají 

mně žít důstojně a spokojeně. A 

určitě nejen mně. A právě proto 

chci poděkovat všem vystupujícím 

i organizátorům i když vím, že 

kromě naší Adélky nikdo jiný 

z nich o tom poděkování vědět 

nebude, ale přece jen musím. 

Koncert se hodně líbil i 

našemu zpěvákovi 

Martinovi. Byl doslova 

nadšený stejně jako já. 

Ale na rozdíl ode mně 

je to Pan znalec!  

Na závěr se chci ještě 

s vámi podělit o můj 

poslední postřeh 

z koncertu. Pohled na nejmladší 

zpěvačku sboru Melodie, naší 

Adélku, byl úchvatný. Po celou 

dobu koncertu se stále usmívala a 

doslova zářila. Bylo vidět, jak si 

tento večer užívá plnými doušky.  

Ach to nádherné mládí! U mě už 

jen Bejvávalo, bejvávalo…! 

Už se těším na 17.června, kdy se 

uskuteční koncert sboru Melodie 

v Rajském dvoře Hotelu Gustava 

Mahlera!!! 

 

Autor: Pepa Benda  

Jsem pes baskervilský! 

Klid a mír u vánočního stromku 



Stránka 6 JINÝ SVĚT 

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 
567 213 

288 
a.tomasu@os-vor.cz 

Mgr. Martin Šťastný klinický psycholog -  m.stastny@os-vor.cz 

 

 

 

 

Autorka: Hana Korbičková 

To víno jsem na Silvestra vychlemtat neměl… Tak jsem zvědavej... No a co! 


