
Astronomické jaro letos 

sice začíná 20. března, 

ale to vůbec není záruka 

toho, že by už mělo být 

tepleji. V minulosti me-

teorologové naměřili v 

tento den už velmi ex-

trémní teploty: Nej-

chladněji bylo na Kvildě 
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roku 2006, konkrétně v 

mrazové kotlině Jezerní 

slať – naměřili tam tehdy 

-20,9 stupňů Celsia. 

Hodně velká zima ale 

byla naměřena také v 

Desné roku 1955 (-16,4 

stupňů Celsia) nebo na 

Lenoře roku 1984 (-16,4 

Mění se doba, kdy na-

stává jaro? 

Často nám může připa-

dat, že jaro přichází čím 

dál dřív nebo že ze zimy 

jdeme rovnou do léta. 

Dokládají to i statistiky? 

„Pozorování spíš potvr-

zují víc výkyvů, v zimě 

ale přichází více teplých 

epizod – naopak chlad-

nějších extrémů, spíš 

ubývá. I proto jsou zimy 

čím dál teplejší. Také 

vegetační období může 

začínat dřív,“ uvádí me-

teorolog. 

Extrémy ale můžou přijít 

i během jara. „Klasicky 

třeba vpád chladného 

vzduchu na konci dubna 

a na začátku května – 

tedy tři zmrzlí. Podle 

odhadů by kvůli změně 

klimatu takové výkyvy 

měly přicházet častěji. A 

to už může být problém. 

Kvůli tomu, že rostliny 

začnou růst dřív, tak mráz 

může napáchat i větší 

škody.“  

stupňů Celsia).Naopak v 

roce 1990 už počasí při-

pomínalo spíše přechod z 

jara do léta, teploty se v 

Pohořelicích a v Lednici 

dostaly na 22 stupňů. 

Přes dvacítku se ale tep-

loty vyšplhaly třeba i v 

roce 2014.  
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Jaro je roční doba, v níž se fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již celou zimu.  

Zima připravuje zemi na jaro, a stejně tak soužení, jsou-li posvěcena, připravují duši na slávu. 

Richard Sibbes 

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. 

Čínské přísloví  

Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu. 

Bjornstjerne Bjornson 

To je název cestopisného promítání 

cestovatele a dobrodruha Honzy 

Mráze z Velkého Beranova. Cestu 

podnikl v květnu a v červnu a byl na 

cestě 65 dní. Jel sám autem 

Volkswagen Polo s jízdním kolem na 

střeše, protože chtěl některé horské 

úseky absolvovat na horském kole. 

Projel celkem 11 zemí: Česko – Slo-

vensko – Maďarsko – Rumunsko – 

Bulharsko – Turecko – Gruzii – 

Turecko – Řecko – Albánii – Čer-

nou Horu – Srbsko – Maďarsko – 

Slovensko – Česko. Zaměřil se na 

přírodu a hlavně na hory. Měl 

s sebou kameru a dron, a tak se mu 

podařilo natočit krásné videozáběry.  

V Rumunsku navštívil oblast Banátu, 

kde žije česká menšina, v Bulharsku 

kromě krásných hor navštívil i pobře-

ží Černého moře s městy Nesebar 

a Varna. V Turecku navštívil Tróju 

Na internetu vyhledala: Hana Korbičková 

a viděl trójského koně. Vrcholem 

cesty byla však Gruzie, kde je nád-

herné pohoří Kavkaz. V Řecku viděl 

město Soluň a kláštery Meteora na 

severu. Jeho cesta byla finančně 

nenáročná. Spal v autě, jedl konzer-

vy, které si s sebou vezl, koupal 

se v jezerech a mořích, a hlavně 

si užíval krásnou přírodu v horách. 

Zažil také různé defekty na autě. 

V Rumunsku vjel pod most, který 

měl malou výšku. Neuvědomil si, že 

má kolo na střeše auta. 

Kolo srazil, a tím 

si rozbil zadní sklo u 

auta. Poblíž už číhal 

nějaký člověk, který 

mu doporučil autoser-

vis. Nebo na zpáteční 

cestě mu při bouřce 

udeřil blesk do kola 

na  třeše, a to zřejmě 

poškodilo baterii a nedalo se na-

startovat. Nechal se odtáhnout do 

servisu, kde mu nakonec auto 

opravili. A na závěr cesty mu na 

Slovensku praskl výfuk, ale nako-

nec s „prdícím“ autem dojel šťast-

ně domů.  

Tohle cestovatelské promítání 

se konalo letos 19. února ve 

VŠPJ. 

Autorka:  Helena Kolaříková 
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Ve čtvrtek 13. února se kona-

lo na Krajském úřadu zajíma-

vé vyprávění o tom, jak se 

zblízka fotografují zvířátka 

v divoké přírodě. Pan Jirou-

šek nám promítal 500 foto-

grafií různých živočichů počí-

naje vážkami, přes různoba-

revné ptáčky, drobné hlodav-

ce, až po slony a žirafy.  

Promítání obrázků bylo dopl-

něno zajímavým vyprávěním vášni-

vého fotografa, cestovatele, publicis-

ty, velkého milovníka přírody, a tedy 

muže mnoha profesí. Na začátku ho-

vořil o svém způsobu fotografování, 

kdy za celou dobu svého života vy-

měnil 6 značek fotoaparátů a s nimi 

prakticky objel celý svět. Loni strávil 

půl roku v Indonésii a letos se chystá 

do Ekvádoru. Za více než 40 let své 

práce navštívil asi 70 zemí světa a 

více než 250 zoologických zahrad 

celého světa. Vyfotografoval více 

než 1500 druhů obojživelníků, pla-

zů, ptáků a savců. V současné době 

pracuje již druhý rok na Kypru. Ře-

ditelem ZOO v Jihlavě byl od roku 

1967 do roku 2005. Vzhledem k 

jeho věku (narodil se v roce 1942) 

klobouk dolů před jeho aktivitami. 

Obdivuji, co ve svém pokročilém 

věku dokáže v drsné přírodě.  

Přednáška byla hodně zají-

mavá a pro mě, milovníka 

přírody a zvířátek (kromě 

hadů), velice poučná. Jsem 

rád, že jsem na ni byl. 

Z VORu se nás zúčastnilo 

pět klientů a všichni byli 

spokojeni. Pro mě, člověka 

pohyblivého, který nevydr-

ží dlouho sedět, přednáška 

náročná, vzhledem k délce 

(1,50 hod.), ale hlavně hodně 

nepohodlného sezení. Sedák 

židlí byl příliš tvrdý, a hlavně 

příliš sklopená zadní opěrka. 

Uf, uf ….. 

 

Autor: Pepa Benda  

Mé vzpomínky se tentokrát budou 

týkat Kreativní dílny ve VORu. Začal 

jsem do dílny pravidelně chodit před 

více než pěti roky. Jó to byly časy. 

Dílnu navštěvovalo až osm hezkých a 

moc šikovných děvčat. Z chlapů pou-

ze já, Andrej a Honzík. Prostory pro 

tolik lidí byly hodně stísněné a nedo-

statečné. Byly i dny, kdy některý 

z nás pracoval ve Společenské míst-

nosti. Také já jsem tam tvořil ošatku 

z pedigu. Tak bylo v dílně plno. Přes 

tyto problémy zde byla skvělá atmo-

sféra. Vždy jsem se těšil. Děvčata se 

činila. Při práci vyprávěly své zážit-

ky, dělily se s námi o své problémy, 

hovořily o životních strastech i slas-

tech. Já jsem jim naslouchal a občas 

debaty doplnil svými zkušenostmi. 

Pochopitelně pouze tehdy, když 

mně pustily ke slovu a daly mně 

prostor. Já jsem děvčata obdivoval, 

jak mají šikovné ruce a prsty. Jejich 

prsty jen kmitaly na rozdíl od těch 

mých, značně nešikovných. Uvědo-

moval jsem si, že tyto stísněné pro-

story a tolik lidiček v něm byly 

náročné hlavně pro naši Renatku. 

Ta chudák někdy nevěděla, kam 

a ke komu dřív skočit, poradit a 

pomoci. Klobouk dolů před ní, 

jak to všechno zvládala. Vymýš-

lela pro nás různé práce a výrob-

ky z keramiky, pedigu, drátů, 

rifloviny a dalších materiálů. Ně-
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které mé výrobky mám doma. Pro 

mě to byly věci, o kterých bych si 

nikdy nemyslel, že je budu někdy 

dělat. Postupem doby se ale složení 

dílenských lidí měnilo. Vše se změ-

nilo hlavně nyní, kdy byla zřízena 

Chráněná dílna a naprostá většina 

těch šikovných děvčat tam přešla 

pracovat. Je dobré, že v Jihlavě 

vzniklo zařízení, kde si lidé 

v invalidních důchodech mohou 

přivydělat. To jim všem přeji.   

Tím se ale změnila návštěvnost Kre-

ativní dílny. Najednou do dílny pra-

videlně chodí tři chlapi. Je moc pěk-

né a příjemné, že mezi nás začala 

zase chodit V. J. Je hodně šikovná 

na ruční práce. Bez ní bychom byli 

jako „Tři chlapi v chalupě“. Přesto 

do dílny chodím rád a vyhovuje 

mně, že jsem mezi lidmi, se kterými 

si rozumím. Renatce vůbec nezávi-

dím. Dá ji asi hodně vymýšlení prá-

ce pro nás. Takovou, kterou by-

chom svými chlapskými prsty 

zvládli. Třeba se s novými klienty, 

kteří postupně do VORu přicházejí, 

do budoucna zase, alespoň částeč-

ně, naplní dílna hlavně šikovnými 

děvčaty. Všichni zúčastnění Renet-

ce děkujeme za trpělivost! 

 

Autor: Pepa Benda 

jsem se postupně do vaření dostával 

a nyní si nejen vařím, ale také peču 

různé dobroty ke kávě. Ne vždy se 

mně jídlo podaří. Dle prvního ob-

noveného vaření ve VORu jsem si 

minulý víkend doma vařil Znojem-

skou omáčku, houskové knedlíky a 

bublaninu. Až na houskové knedlí-

ky (přesto jsem je 

snědl) se mně jídlo 

podařilo a byl jsem 

spokojený. Děkuji 

za obnovené vaře-

ní! 

 

Autor: Pepa Benda 

Na lednovém Kavárenském setkání 

v Kavárně u Vážky jsme mimo jiné 

hovořili o kurzech vaření ve VORu 

v minulých obdobích. Hned se to-

hoto nápadu chytili Renata s Ivou, 

a ještě v lednu se uskutečnilo první 

vaření pod vedením Ivy. Na návrh 

Libušky jsme vařili Znojemskou 

omáčku s houskovým knedlíkem a 

jako zákusek ovocnou  

bublaninu jako od babičky. Tohoto 

vaření se nás účastnilo šest plus 

Iva, která všechny 

potřebné ingredience nakoupila. A 

my jsme se všichni postupně střídali 

při různých úkonech přípravy jídla. 

Při vaření jsme si vzájemně předá-

vali svoje zkušenosti s vařením i 

následným jedením. Mnohokrát 

jsme se nasmáli a pobavili. Nádher-

ná klidná atmosféra, balzám na ner-

vy. Omáčka, knedlíky i bublanina 

se nám podařily a všichni jsme si 

pochutnali. První obnovené vaření 

se podařilo a již se těšíme na vaření 

únorové (kuřecí stehýnka s rýží a 

zákusek). Já jsem se po 

úmrtí manželky musel 

učit vařit prakticky od 

píky. Nikdy jsem se 

totiž manželce do vaře-

ní nepletl. A začátky 

byly kruté. Ale za po-

mocí mých nejbližších 

Recept bublanina:  
 
2 hrnky polohrubé mouky 
 
2 ks vejce 
 
1 hrnek cukru krupice 
 
1 hrnek mléka 
 
1 ks vanilkový cukr 
 
1/2 hrnku oleje 
 
1 ks prášku do pečiva 
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Má to cenu 

Hana Korbičková  

Relaxace? 

Meditace? 

Afirmace? 

Pozdrav slunci? 

Namísto cvičení 

jenom pozdravení: 

Nazdar, Slunce! 

Když člověk churaví, 

tak ho nic nebaví… 

A když je fit, 

baví ho žít! 

Rózík poslouchá rock! 

Vztah k focení: Kocour si ho užívá, Punťa ho nerad…  

Prosíme naše klienty o zvážení návštěvy aktivity, či klíčového pracovníka v případě, že 

jsou nachlazení a mají příznaky chřipkového onemocnění. 

 

Buďme k sobě ohleduplní a nenakažme se mezi sebou.  

 

Děkujeme za pochopení 

Postup přípravy:  

1. Do mouky přidáme vajíčka, prášek do pečiva, vanilkový cukr, hrnek 

mléka, hrnek cukru a olej. 

2. Vše mixérem, nebo ručně promícháme (jak je kdo zvyklý). 

3. Plech vymažeme olejem, nebo máslem a vysypeme moukou. 

4. Na plech vylijeme těsto a poklademe připraveným ovocem - jahody, 

třešně. 

5. Hrnkovou bublaninu vložíme do předehřáté trouby na 170 až 180 °C 

a pečeme dozlatova. 

6. Upečenou hrnkovou bublaninu nakrájíme a můžeme podávat.  
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Bude jaro - kvetou kytičky…     ...rostou kočičky! 

Autorka: Hana Korbičková  
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