
Ovšem bylo to v zastoupení :) 

26. 3. 2019 se tam odehrálo 

(Nejen) zpívání na Kopečku. 

Program začal videoklipem 

písně Zapomětlivá, na který 

skvěle navázali moderátoři 

Mgr. Luděk Štěpánek jako 

Z. Svěrák a Dana Holíková 

jako J. Uhlíř. Na představení 

se podíleli nejen pacienti 

z odd. 8 A a B a 9 A a B, ale 

i jiné organizace. Vystoupení 

zahájila Adapta – odlehčující 

organizace a po ní Raraši 

z Praktické a speciální školy 

na Březinkách. Pobavili nás 

pěkně zahranými a zazpívaný-

mi písničkami. Mezi některý-

mi vstupy se promítali video-

klipy pánů Svěráka a Uhlíře, 

aby se na vystoupení mohl 

připravit další sbor zpěváků. 

Vyslechli jsme si také dvě 

sólové písně – Voda voděnka 

a Dělání. Chybu nemělo před-

vedení programu výše zmíně-

ných oddělení 8 a 9. Ať už to 

bylo procítěné zazpívání písně 

Chválím tě země má anebo 

Uvnitř tohoto vydání: 
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kostýmní zpracování písní 

Holky holky s klukama, 

nebo Káča našla ptáče. 

U všeho se diváci skvěle  

bavili a dali to najevo 

i pořádným aplausem. 

Dojemná i pro zasmání 

byla operka pohádky O 

dvanácti měsíčkách v na-

studování žáčků mateřské 

školy Riegrova. Děti byly 

úžasné. Dlouhou pohádku 

zvládly výborně a občas-

né přeřeknutí bylo spíš 

roztomilé než na závadu. 

Vždy když přiklusal chas-

ník na dřevěném koni, 

způsobilo to mezi diváky 

veselí. Také pěvecký 

a herecký výkon postavy 

Marušky byl obdivuhod-

ný. Všechny děti zaslouží 

velkou pochvalu, stejně 

tak i jejich paní učitelky, 

které věnovaly spoustu 

času a trpělivosti v na-

studování této milé po-

hádky. Na své si přišel 

také divadelní soubor 

Studánka, který zazpíval 

a zahrál píseň o tom, jak 

které zvíře „mluví“. Po-

slední vystoupení před-

vedl pěvecký sbor 

z VORu pod vedením 

L. Vaňhové a kytaristy 

J. Jagoše. Nazkoušeli 

jsme čtyři pohádkové 

písničky Svěráka a Uhlí-

ře, které si s námi pro-

zpěvovali i diváci. 

Po naší závěrečné písni 

Holubí dům se na jevišti 

sešli všichni účinkující 

a v doprovodu dvou ky-

taristů celé divadlo za-

notovalo písničku Není 

nutno, aby bylo vždycky 

veselo. Ale musím říct, že na Ko-

pečku tentokrát bylo pořádně ve-

selo a že snad všichni odcházeli 

s pocitem příjemně stráveného 

odpoledne. 

 

Autorka: Hana Korbičková 
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V březnu proběhlo na VŠPJ cesto-

vatelské promítání o Bělorusku. 

Přednášela rodilá Běloruska Liud-

mila Karneyeva, která už 20 let 

žije v České republice. Bělorusko 

má přibližně 10 milionů obyvatel 

a je 2,6 krát větší než naše republi-

ka. Bylo součástí Sovětského sva-

zu, samostatné je od roku 1991, 

i když je stále silně prorusky za-

měřené. V Bělorusku jsou pře-

vážně roviny, nejvyšší je vrch ne-

daleko hlavního města Minsk 

a měří 345 m n. m. V zemi je ko-

lem 11 tisíci jezer a Bělověžský 

národní park při hranici s Polskem 

skýtá podívanou na krásnou příro-

du i mnoho živočišných druhů. 

Liudmila nás seznámila především 

s problematikou 2. světové války, 

která se Běloruska velice bolestně 

dotýkala. Cestování jsme začali 

v Brestu. Tam je pevnost, kterou 

se Hitler rozhodl do dvou hodin 

dobít. V pevnosti byla vojenská 

posádka o 7 tisících mužích, fašis-

tů bylo 19 tisíc, přesto Brestská 

pevnost vzdorovala celé 2 měsíce, 

než byla dobita. V Bělorusku 

se 2. světová válka dotkla každé 

rodiny, neboť každý čtvrtý Bělo-

rus ve válce padl. V této zemi bylo 

přes 600 vesnic, které byly 

Němci vypáleny, 186 se jich 

už  nikdy neobnovilo. Jednou 

z těchto vesnic je Chatyň poblíž 

Minsku. Tam Němci zahnali 

všechny lidi z vesnice včetně 

dětí do stodoly, kterou zapálili. 

Přežilo jen pár lidí, kteří byli 

zrovna mimo vesnici. Když 

se vrátili domů, uviděli dílo zká-

zy. Na místě této vesničky je nyní 

velká socha otce, který přežil, jak 

drží tělo svého mrtvého syna 

s prostřeleným břichem. Liudmila 

nám během promítání pouštěla 

i vlastenecké písně, které dokres-

lovaly celou atmosféru. Dále nám 

vyprávěla také o hlavním městě 

Minsk, promítala fotografie a vy-

právěla, jak v Bělorusku všechna 

náboženství žijí v toleranci – ka-

tolíci, pravoslavní, protestanti, 

židé i muslimové. Minsk téměř 

celý vyrostl po 2. světové válce, 

protože byl hodně zničený a zbo-

řený. Je jen málo budov, které 

přečkaly válečné běsnění. Část 

svého vyprávění zaměřila také na 

své rodné město Novogrudok, které 

má 30 000 obyvatel. Promítala také 

fotografie z vesnic. Tam se lidé živí 

zemědělstvím a v  každé chalupě 

mají krávy a koně. Zajímavé bylo, 

že krávy nepásli, prostě je ráno vy-

pustili ven a ony se večer samy vrá-

tily domů. Vedoucí kráva měla na 

určitou vůli svázané nohy, aby ne-

mohla rychle běhat a ostatní krávy 

se jí držely, takže nikam daleko 

neodešly. Mechanizace na vesni-

cích moc není, spíše jednoduchý 

styl života. Vyprávění to bylo úplně 

jiné, než na jaké jsme z VŠPJ 

zvyklí, bylo velmi emotivní a vlas-

tenecké. 
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Minsk - nádraží 
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Druhou květnovou neděli slavíme 

svátek matek. Vzpomínáte, jak 

jsme coby malá dítka vyráběla ma-

mince přáníčko? A jak jsme jí ho 

pak s radostí dávali? Do stejné si-

tuace jsme se dostaly při jednom 

z tvořivých dopolední s Evičkou 

Svěrákovou. Proč nevyrobit přání 

mamince i nyní, když už jsme do-

spělé? Evička přišla se zajímavou 

kreativní metodou. Přinesla pěnu 

na holení. Tu jsme nastříkaly 

na talířek a přidaly do ní barvy dle 

svého uvážení. Tuto substanci 

jsme zvolna zamíchaly 

a „připlácly“ do ní šablonu srdce, 

kterou jsme si před tím vystřihly. 

Tu jsme pak přitiskly na přáníčko. 

Vzniklo tak „batikované“ 

srdce, které vypadalo 

opravdu zajímavě. Po za-

schnutí pěny jsme si přání 

odnesly domů, kde jsme 

na střed přilepily fotku, 

Pálení čarodějnic patřívalo a do 

dnešních dnů patří k velmi oblíbe-

ným lidovým zvykům. Ona magická 

filipojakubská noc (z 30. dubna na 

1. května) patřívala mezi noci, kdy 

prý nečisté a zlé síly vládly větší 

mocí než kdy jindy. Lidé věřili, 

že této noci v povětří poletuje 

spousta čarodějnic, letících na sabat. 

Proto se této noci říká „noc čaroděj-

nic“. Na ochranu před čarodějnicemi 

se na vyvýšených místech pálily 

ohně. Čarodějnice však nebyly jen 

zlé, těch které znaly tajemství bylin, 

uměly zahánět nemoci a uměly na-

pravovat zlomeniny, si lidé vážili. 

Bylinkářky – vědmy se vyznaly 

v tajích přírody. 

I ve Voru se objevilo hejno čaroděj-

nic. Byly tajemné a my věříme, 

že všechny patřily mezi ty hodné . 

Jedna z nich měla dokonce zdravou 

zelenou barvu v obličeji. Jako 

kapustička. A tak jsme si užívali 

poslední duben v jejich společen-

ství. Grilování nám zhatilo opět 

počasí, tak jsme se těšili na ná-

hradní termín v květnu. Pěvecký 

soubor zapěl písně Jarka Nohavi-

ci, které se moc líbily. A během 

dne se hrály různé hry, např. Há-

zení pavoukem a žábou do koše 

na které jsme my a naše ma-

minka. Dovnitř se mohlo do-

psat, co všechno mamince pře-

jeme. Malý dárek, který potěší. 

 

Autorka: Hana Korbičková 

nebo hledání soviček poslepu 

mezi dalšími plyšáky. Velký 

úspěch sklidila závěrečná dis-

kotéka spolu s čarodějnicemi, 

kdy jsme dováděly v rytmu 

známých hitů. Děkujeme na-

šim vedoucím za povedenou 

akci. 

 

Autorka: Hana Korbičková 
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Ing. Eva Kantorová  ředitelka 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 

   Dneska jsem se vzbudil nějakej pomačkanej… Ale nekomentuj to… Říkám, vůbec se k tomu nevyjadřuj!!! 

Vtipy: 3 x doktorské 

• U psychiatra: „Od kdy si myslíte, že jste 

princ?“ „Od té doby, co nejsem žába!“ 

 

• Chlápek u doktora: „Pane doktore, já mám asi 

sklerózu. Dám si večer na okno slanečka 

a ráno tam není.“ Doktor mu předepíše léky. 

Chlápek je pravidelně užívá a po týdnu přijde 

na kontrolu, ale stále nic. Doktor mu zvýší 

dávku a po dalším týdnu chlápek povídá: „Už 

je to dobrý, on byl přilepený na roletě!“ 

 

• Pacient na operačním sále: „Tu masku si, pane 

doktore, klidně můžete sundat. Stejně jsem 

vás poznal.“ 

Citáty: 3 x o pesimistech 

• Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťu-

je, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen. 

 

• Pesimista je optimista s životní praxí.                                                  

     (Julian Tuwim) 

 

• Půjčovat si je třeba u pesimisty. Ten nepočítá 

s vrácením. 

A: 1x jinak :)  

• Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská 

hloupost. U té první si tím však nejsem jist.  

     (A. Einstein) 

 

Vyhledala: Hana Korbičková 


