Bulletin VOR Jihlava, z.ú.
Ročník MMXIX, číslo IV
Zhruba 150 lidí přišlo ve

11 stupňů Celsia, přesto se

čtvrtek 19. září 2019 na akci

našli odvážlivci, kteří se do

ve VORu Jihlava určenou

hraní pustili, chvílemi se hrá-

pro klienty i odbornou a laic-

la i čtyřhra. Všichni, kdo se

kou veřejnost. Příchozí při-

nebáli vzít pálku do ruky, si

vítala již v průjezdu výstava

odnesli diplom za účast. Kdo

s názvem: „Duševní zdraví

nechtěl hrát, mohl si u stoleč-

nás baví, aneb Recykliteratu-

ku

ra v souboji s mýty a stereo-

„zasadit zdravíčko“ - semín-

typy.“ Ve 13.00 hodin ná-

ka řeřichy – do malého květi-

vštěvníky příjemně přivítalo

náčku, který si pak každý od-

stylové občerstvení – nama-

nesl domů. Z podmračené ob-

zané bagetky v mističce ve

lohy chvílemi vysvitlo sluníč-

tvaru lodičky. Bylo moc

ko a velmi tím zpříjemnilo

dobré a jen se po něm za-

asi dvacetiminutovou relaxa-

prášilo.

zahájil

ci v zahradních lehátkách,

„srandamač“ v pingpongu.

kterou vedla Adéla Tomášů.

Ačkoliv venku bylo pouhých

Vzhledem k počasí byly deky

Program

s

Danuší

1. prosinec 2019
Uvnitř tohoto vydání:
Den na voru

Wellness

1-2

2-4

Vánoce

5

Vánoční ozdoby

6

Trendy vánoc

7

Hvězdy

8

PF

9

Humor kolem nás

10

Sládkovou

příjemnou nezbytností.
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Celé odpoledne byla v pro-

i prostory v prvním patře

tem jejich autorské poho-

vozu kavárna, kde bylo po-

VORu. Děti ze StreetBus-

dové hudby.

řád nabito. O půl čtvrté od-

ters předvedly v 16.30 v

startovala vernisáž obrazů

prostoru před VORem moc

J. K. Nechyběl ani dort s

povedené „pouliční“ ta-

vyobrazením jednoho z je-

neční vystoupení na téma

ho dílek, který jsme spo-

boj s plasty v mořích, při-

lečně snědli ke kafíčku.

hlíželi

Snové obrázky J. K. vy-

lemjdoucí. Den ve VORu

zdobily nejen kavárnu a

uzavřela kapela RENDEZ-

společenskou místnost, ale

FOU hodinovým koncer-

Tentokrát se s vámi všemi

lu byl o 2 měsíce dříve se

mennou plastikou stylizova-

podělím o můj velký záži-

svoji maminkou. Ubytová-

ného

tek, který jsem prožil kon-

ní bylo velice příjemné,

z leštěné oceli. Má deset zá-

cem

spolu

pokoj byl vcelku dobře vy-

kladních střikových systémů

s Martinem Z. Právě on

baven. Jeho součástí bylo

s více než dvěma sty padesá-

mně

šestidenní

WC i sprchový kout. Hned

ti tryskami, střední střik do-

pobyt

v neděli odpoledne po

sahuje výšky šesti metrů.

v Mariánských Lázních.

ubytování jsme vyrazili po

Celá fontána je řízena počí-

Ani na chvíli jsem neváhal

hlavní třídě ke Zpívající

tačem, což umožňuje vytvá-

a Martin

fontáně. Výhodou bylo, že

řet zajímavé střikové kombi-

pobyt za-

Martin znal perfektně ces-

nace

jistil. Už

tu, kudy se k ní dostaneme.

osvětlení. Každou lichou ho-

měl

Prošli jsme Kolonádou a

dinu hraje některou z osmi

stejným

stáli před ní. Nádherný po-

skladeb. Některé byly i pro

pobytem

hled na tryskající vodu.

mne známé. Jen tak pro zají-

zkušenos-

Fontánu tvoří kruhový ba-

mavost:

ti. Ve stej-

zén o průměru osmnácti

NABUKO,

ném hote-

metrů s dvanáctidílnou ka-

ROMANTICKÝ KLAVÍR,

srpna
nabídl

wellness

se

i

náhodní

Autorka: E.V.

ko-

květu

se

včetně

středem

barevného

Giuseppe
Jiří

Verdi:

Malásek:
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Ludwig van Beethoven: 5. C

nádherně barevně osvícená a nejvíce. Mně ale nejvíce

MOLL OSUDOVÁ a další.

ve tmě vše působilo ještě lé- chutnal pivní „pramen“

Každý

pe.

den,

který

v Mariánských Lázních po-

V lázních jsme postupně na-

býval, jsme fontánu navštívi-

vštívili

li třikrát a to tak, abychom

nejdůležitějších tamních pra-

vyslechli všechny skladby.

menů. Martin, na rozdíl ode

To se nám podařilo. Úchvat-

mne, všechny ochutnával. Já

ný pohled a poslech hudby

je nemusel. Zamiloval se do

byl zejména ve večerních ho-

KAROLÍNKY (do pramene,

dinách, kdy byla fontána

ne do ženy). Ten mu chutnal

CHODOVAR a ještě teplé

zážitek. K večeru jsme se francouzsky. Po skončení
koncertu si Martin od ní
vrátili zpět

lázeňské oplatky.

Ale Karlovarské, ne Marián-

asi

12

skolázeňské. Ty byly chuťo-

Při našem pobytu se každý vyžádal autogram. Měl
den v odpoledních hodinách z něj velkou radost.

vě lepší, alespoň pro nás oba.

konaly na Kolonádě

V průběhu pobytu jsme se
také vydali vlakem do Fran-

Západočeského jsme v ceně snídaně forsymfonického orchestru. Ve mou bufetu a večeře výbě-

tiškových Lázní.

středu

Také tady, opět beze mne,
Martin ochutnával tamní prameny,

ale

moc

Pokud jde o stravu, měli

koncerty

vyvrcholení. rem ze tří jídel, včetně poProstory Kolonády se zcela lévky a zákusku. V ceně
zaplnily diváky a poslucha- pobytu jsme také měli
bylo

mu nechutnaly. Někdy se na

či. Proč? Protože se tu konal osm wellness procedur.
Třeba rašelinové zábaly,
GALAKONCERT

jejich chuť ušklíbal. Pěkný

s

pohled na něj. Pochopitelně
jsme zde museli navštívit sochu Sv. Františka. Od kolemjdoucích jsme se nechali

zvěčnit a šáhli si na palec

zpěvačky aerosolovou mořskou kouRadky FIŠAROVÉ za do- pel, částečnou masáž a
provodu její kapely i or- další. To bylo něco pro mé
vystoupením

chestru. Pro mne bylo pří- tělo, které za celý život
jemné poslouchat písně nezažilo ani jednu podob-

eho nohy. A nejen na palec.

Edith PIAF v jejím podání. nou proceduru. Trochu náZnámou píseň, SLUNEČNI- ročné.

Opět nádherný den a pěkný

CE, zpívala střídavě česky a
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Při pobytu jsme hodně šla-

šel včetně počasí. Kromě

jeli domů. Martinovi jsem

pali. Pro zajímavost jsme

asi hodinového slejváku,

už poděkoval několikrát,

s Martinem po dobu poby-

kdy jsme zrovna trávili

protože právě on měl zá-

tu udělali 106 tisíc kroků,

chvilku odpočinku na po-

sluhu na tom, že jsem pro-

tedy jsme ušli 96 kilome-

koji, bylo počasí slunečné,

žil nejhezčí týden od úmrtí

trů. To odpovídá vzdále-

někdy až moc.

No a

rodičů a manželky. Věřím,

nosti z Jihlavy do Brna. Já

v pátek, šestý den pobytu,

že ještě něco podobně

jsem na chození zvyklý.

jsme

krásného ještě někdy pro-

Ale obdivuji Martina!!!!!

s hotelem, tamní vzornou

Celý pobyt nám skvěle vy-

obsluhou i fontánou a od-

se

rozloučili

žiji.
Autor: Pepa Benda
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Největší betlém postavil řez- 1 mm. Ona na něj dokáza-

v Muzeu rekordů a kurio-

bář Jiří Halouzka. Skládá se la vyrobit krabičku o roz-

zit v Pelhřimově. A zahra-

z padesáti figur v životní veli- měrech 4 x 3 x 1mm a do-

niční perličku na závěr:

kosti. Měřítkem je postava sv. konce jej zabalila do hed-

největší vánoční stromy

Josefa, který stojí vedle jesli- vábného papíru a ozdob-

byly vztyčeny ve Varšavě

ček a má dva metry na výšku. ných stužek. Největší čes-

a Lisabonu. Měřily 72 me-

Na každou figuru padl jeden ká vánoční svíčka měří

trů a byly ozdobeny dvě-

celý strom. Na jednu z figur 301 cm a má průměr 15

ma miliony světel.

dokonce stromy dva, a to na cm.

Můžete

ji

vidět

Autorka: E.V.

slona, který měl 1,5 t. Nejmenší betlém vytvořila Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný z perníkového těsta a vešel
se do pistáciové skořápky.
Nejmenší zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková.

Jednalo se o miniaturní australský opál o rozměrech 1 x
Dvě ženy se baví nad kávou.
„Včera jsem vzala muže na
vánoční trhy,“ nadhodí jedna.
Druhou to?“ zaujme:
„Nepovídej, a chtěl ho někdo
koupit?“
Jak se správně říká starému
sněhulákovi? LOUŽE

„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?“ „Chlapče,
když se tak podívám na většinu dárků, řekl
bych, že z Číny.“
Je zajímavé, že rok, kdy přestaneme věřit na
Ježíška, je přibližně ten rok, kdy k Vánocům
začneme dostávat ponožky a oblečení...
Pro Vaše pobavení vyhledala: H. Korbičková
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Pokud jste dostali chuť ozdobit si letos stromek trochu netradičně a možná zapojit do výroby vánočních ozdob děti a celou rodinu, zkuste se podívat na zajímavé tipy na ručně dělané
ozdoby. Zkusíme vám popsat i detailní postupy na jejich výrobu.

Na výrobu papírových

Kraje papíru zastřihne-

a snažíme se je od sebe

koulí potřebujeme hed-

me do špičky anebo do

vždy odtáhnout až ke

vábný papír, provázek a

kulata. Podle toho bude

středovému uzlu. Nejpr-

stuhu,

Průměr

naše koule ve výsledku

ve uděláme celou jednu

koule bude ve výsledné

více střapatá nebo jem-

stranu koule a pak to sa-

velikosti aodpovídat dél-

ná. Na středu převáže-

mé uděláme i na druhé

ce kratší strany. Archy

me provázkem, kterým

straně.

papíru v počtu asi 10 ku-

protáhneme stuhu urče-

koule je připravená na

sů položíme na sebe. Po-

nou k zavěšení koulí.

vánoční stromeček.

skládáme je do harmoni-

Potom od sebe opatrně

ky a šířku skladu dodržu-

postupně

jeme ve velikosti 3 cm.

jednotlivé vrstvy papíru

nůžky.

oddělujeme

Naše

vánoční

Na internetu vyhledala:
E.V.
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Už dávno neplatí, že se zají-

vy. Jednou je to zlatá, pak výzdoby vašeho obydlí, a

máme jen o to, jestli se nosí

zase modrá, zkrátka vždy se vůbec nezáleží na tom, jest-

krátké sukně, vysoké boty,

nějaká ta barva Vánoc do- li je to rodinný dům nebo

džínsy a podobně. Moderní

stane na výsluní a hřeje se malý byt, rozhodně by v

je sledovat nejžhavější no-

na vrcholu až do příštího něm měla převládat právě

vinky ze všech oblastí a ne-

roku, než jí zase jiná bar- bílá barva, kterou můžete

jinak je tomu i v případě vá-

vička sesadí.

nočních

Letos se nejžhavějším kan- Naprosto dokonale bude s

dekorací,

barev,

doplnit o pastelové odstíny.

světel a spousty dalšího.

didátem stala bílá, za kterou bílou ladit třeba některý tón

Rok co rok jsou obchody

hned běží ještě fialová. Po- zelené, ideálně mátová či

doslova našlapané ozdobami

kud se pustíte do vánoční pistáciová,

který

můžete

v nejrůznějších barvách, ať

doplnit i ledově modrou,

už originálních, které se po-

bude to vypadat super.

užívají nejčastěji nebo něja-

Sežeňte si k tomu ozdoby

kých žhavějších (třeba s

(nejoblíbenější

hvězdičkami, puntíky atd.).

dlouhá léta skleněné koule i

Řada lidí preferuje šílenější

baňky) a věnce s ledovým

výzdobu, takže si vybírají

nádechem, k tomu vánoční

mix všech možných barev a

osvětlení (světelné řetězy

z nich pak doma tvoří mož-

nebo krápníky) s bílými

né i nemožné.

LED diodami a budete fakt

Vždycky ale platí, že pro da-

IN.

ný rok převládají určité bar-

jsou

již

Zdroj: internet (E.V)
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Nejkrásnější vánoční ozdoby jsou často ty přírodní, nepřezdobené a krásné svou jednoduchostí a čistotou. A právě takové jsou bambusové vánoční hvězdy.
Připravíme si:
1. bambusové tyče, v našem případě 5
kusů o délce 120 cm, zakoupit je lze v
hobby marketech, hvězdu ale můžeme
vytvořit i malou z pěti stejně dlouhých
klacíků
2. ruční pilku na dřevo
3. konopný provázek

Postup:
1. Pomocí ručí pilky nařežeme bambus, nebo větve na 5 stejně dlouhých
kusů (v našem případě je délka 60 cm)
2. Sestavíme hvězdu podle obrázku a jednotlivá místa, kde se tyče kříží,
převážeme provázkem.
3. Hvězdu můžeme naaranžovat samostatně, a nebo ze dvou hvězd vytvořit
výraznější hvězdu.

Zdroj: internet (E.V.)
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Možná vás překvapí, že lidí.

vnukla geniální myšlen-

zkratka PF je čistě český fe- Novoročenky

samotné

už

ku. V r. 1843 oslovil

nomén, který nikde jinde, však českým vynálezem nej-

tehdy populárního malí-

možná kromě Slovenska, sou. Přání k novému roku se

ře

nenajdete. Jde o zkratku od- začalo používat nezávisle na

Hersleye a tento dnes ji

vozenou z francouzského sobě hned v několika zemích.

neznámý umělec vytvo-

Pour féliciter – „pro štěstí“. Např. za vynálezce anglic-

řil první vánoční po-

Zkratka je vynálezem hrabě- kých vánočních a novoroč-

hlednici. Jeho obrázek

te Chotka z Chytkova Vojní- ních pohlednic je považován

natištěný na papíře a

na. Ten, místo aby podle za- jeden londýnský obchodník

ručně kolorovaný se stal

vedených zvyklostí přijímal znavený každoročním vypi-

hitem anglických Vánoc

k novému roku zdvořilostní sováním blahopřejných vá-

r. 1843. Tyto první an-

návštěvy, začal na začátku nočních

glické pohlednice se po-

dopisů

desítkám

19. stol. rozesílat blahopřej- známých, obchodním partnené lístky. Říkalo se jim rům a zákazníkům. Henry
omluvenky a zdobil je obrá- Cole znal svět a etiku a vězek. Zdání světovosti vytvo- děl, že když všem nepopřeje
řil hrabě doplněním textu klidné Vánoce, dopustí se
přáním ve francouzštině, ja- společenského faux pas a pozyku

diplomatů,

šlechty, škodí svou reputaci gentle-

vzdělanců a vůbec lepších mana. Nechuť k psaní mu

Johna

Caiicota

sílaly v obálkách.
Upravila: E.V.
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Od teď je tohle moje postel!

To není přejetá žába. To je náš Happy!

Můžu kýchat
celou zimu!
Takhle mi na-

rostl
rýmovník!!!
Taky se šel poklonit k Betlému...

Ing. Eva Kantorová

ředitelka VOR Jihlava, z. ú.

567 213
700

e.kantorova@vorjihlava.cz

Veronika Šourková, DiS.

vedoucí služby chráněné bydlení

567 210
861

v.sourkova@vorjihlava.cz

Lenka Vaňhová, DiS.

vedoucí služby sociální rehabilitace

567 213
896

l.vanhova@vorjihlava.cz

Renata Nápravníková

vedoucí kreativní dílny, klub, outdoor

567 215
011

r.napravnikova@vorjihlava.
cz

Bc. Iva Skálová

pracovnice v sociální rehabilitaci

567 215
011

i.skalova@vorjihlava.cz

Mgr. Danuše Sládková

pracovnice v sociální rehabilitaci

567 214
594

d.sladkova@vorjihlava.cz

Adéla Tomášů, DiS.

pracovnice v sociální rehabilitaci

567 213
288

a.tomasu@vorjihlava.cz

Mgr. Martin Šťastný

klinický psycholog

-

m.stastny@vorjihlava.cz

Olga Bendová

prac. v soc. službách

774 936
680

o.bendova@vorjihlava.cz

Eva Vorálková

Peer konzultant

773 624
945

e.voralkova@vorjihlava.cz

