
1 
 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. číslo/ Prosinec 2017 
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, 
Čas rychle utíká a máme měsíc prosinec, nejkrásnější měsíc 

v roce. Přichází doba adventu, Vánoc, splněných přání. Doba, 

kdy se můžeme v klidu zastavit a věnovat se svým nejbližším. 

V tomto čase by krajina měla být přikryta bílou peřinou. Snad 

se tedy také dočkáme a Vánoce budou bílé a krásné. 

Vánoční čas je doba, kdy si každý rád vzpomene na své dětství, 

atmosféru vánočních příprav a milých setkávání se svými 

blízkými. 

Na Vánoce se nejvíce těší děti. Tajně doufají, že jim Ježíšek 

splní všechna přáníčka. Není nic hezčího než rozzářené dětské 

oči u vánočního stromečku. 

Vánoce přinášejí lidem radost, lásku, pohodu a mnoho úsměvů. 

Zapomeňme na zlobu a závist a to nejen o Vánocích. 

 

Krásný čas vánoční Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Zase Vánoce, zase Nový rok 

Všimli jste si, jak náš vánoční strom před 

vchodem do Domova rok od roku krásní, 

jak na něm přibývá ozdob? Děkuji 

sociálnímu úseku, že na to pamatuje a 

provoznímu úseku, že ve spolupráci s městskou společností 

TEPVOS ten velký smrk každoročně zdobí. Mrzí mě, že jsem 

tentokrát nemohl být při slavnostním rozsvěcení stromu, ale po 

úrazu kotníku 

jsem až do konce 

roku v pracovní 

neschopnosti. 

Moje zástupkyně 

paní Eva Plívová 

a její tým to 

zahájení Adventu 

určitě udělaly pěkné a hřejivé. A určitě nás všechny potěšila 

účast zástupců města, rodinných příslušníků i dětského 

pěveckého sboru – vznikla nám tak v Domově nová tradice. 
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Letošní Vánoce všem v Domově zpříjemní projekt Českého 

rozhlasu nazvaný Ježíškova vnoučata – dárků pod stromeček 

tak letos přibude. 

Zároveň jsme vyhráli s domovským projektem v soutěži DM 

Drogerie Markt i v soutěži mobilních zahrádek Marli – 

děkujeme všem, kdo nás podpořili! 

V závěru listopadu obhájil tým našeho Domova se zvláštním 

režimem certifikát kvality Vážka® - je to velký úspěch, získali 

jsme více bodů než minule a dvě oblasti - vzdělávání 

zaměstnanců a vzájemná zastupitelnost – byly auditorkami 

z České alzheimerovské společnosti hodnoceny jako 

excelentní. Tým DZR si zaslouží obrovský potlesk! 

Když končí rok, sluší se poděkovat – obyvatelům za trpělivost 

a pochopení, zaměstnancům za nadšení a pracovitost, trojici 

našich největších příznivců (městu Ústí nad Orlicí jako 

zřizovateli, Pardubickému kraji a Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR) za podporu.  

Osobně děkuji panu místostarostovi Jiřímu Preclíkovi a paní 

Mgr. Ivaně Nečekalové, vedoucí odboru sociálních věcí za 

jejich důvěru a podporu, za to, že Domovu fandí - a členům 
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Rady města Ústí nad Orlicí za jejich pochopení pro vize a 

aktivity našeho Domova. 

Na závěr ještě prozradím tajemství: letos o Vánocích vyjde 

první číslo časopisu „TÝM“, našeho zaměstnaneckého 

zpravodaje. Je to tak tajné, že o tom drtivá většina zaměstnanců 

neví – tak jim to neprozraďte 😊  A když si jej budete chtít 

přečíst i vy, obyvatelé Domova, klidně o něj někoho ze 

zaměstnanců požádejte, určitě vám jej půjčí nebo přečte.  

Mějte příjemně strávené adventní očekávaní, o Vánocích pokoj, 

radost a lidi kolem sebe, do Nového roku přeji všem hodně 

zdraví a co nejméně bolesti. V roce 2018 budeme pokračovat 

v rozvoji Domova, v budování týmu a v našem společném úsilí 

o pohodu, jistotu a bezpečí obyvatel Domova. U nás na své stáří 

nebudete sami. 

Jan Vojvodík, 

ředitel 
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Čertovská družina v čele 

s Mikulášem. Každého z Vás 

navštíví na pokoji skupina čertíků, 

andílků a Mikuláše.  

Vystoupí děti z MŠ Na 

Výsluní. Vystoupení bude v jídelně v 1. patře budovy B.

Vystoupí děti ze ZŠ Třebovská 

v doprovodu členek ČČK. Vystoupení bude v jídelně v 1. 

patře budovy B. Termín bude upřesněn 

Vánoční představení 

dobrovolníků z evangelického sboru. Přijďte na 

tělocvičnu ve 4. patře budovy B. 

Vystoupí malí 

klavíristé ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Šejnohové, na 

jídelně v 1. patře budovy B. 
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Vystoupí děti z MŠ a 

ZŠ Dlouhá Třebová. Přijďte do jídelny v 1. patře budovy B. 

 nám přijdou zazpívat děti 

z gymnaziálního pěveckého souboru Vox coloris. Sejdeme se 

v jídelně v 1. patře budovy B. 

Vánoční Kavárnička. 

Přijďte na poslední 

letošní Kavárničku 

do jídelny na 1. patře 

budovy B. Společně 

ochutnáme cukroví, 

zahřejeme se dobrým 

punčem a jistě dojde i 

na koledy.   
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 Studený prosinec – brzké jaro. 

 Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. 

 Prosinec naleje a leden zavěje. 

 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda 

krásná. 

 Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 

 Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy. 

 O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 

 O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

 Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

 Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
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CO VÍME O ČERTOVI 

To je mi záhada. 

Nikdo nikdy neviděl čerta,  

a přece víme, jak vypadá. 

Má kopyto na jedné noze 

a umí létat po obloze. 

Má rohy a oháňkou mává. 

Kdepak, to není kráva. 

Víme, že bydlí pekle,  

a víme, že žádné peklo není, a 

víme, že hudruje vztekle. 

Asi takhle: blekle, blekle. 

A víme, že smrdí sírou,  

proletí komínem i jinou dírou. 

A víme, že je hrozně starý a 

hloupý a zlý a provádí čáry a je 

strašně chlupatý. 

Každý ho umí popsat od hlavy 

po paty. 

Kdoví, čí je to vina. 

Bude v tom nějaká čertovina. 

Nikdo nikdy neviděl čerta,  

a přece víme, jak vypadá. 

To je mi záhada. 

 

 

CO NÁM ČERTI ZÁVIDÍ 

Co dělají čerti v pekle? 

Na svět hudrují tam vztekle. 

Na světě jim nejvíc vadí,  

že se lidé mají rádi,  

že se spolu kamarádí. 

 

Nechte čerty sedět v pekle, 

jen ať hudrují si vztekle,  

jen ať si tam závidí,  

jak to chodí u lidí. 

 

Na světě jim nejvíc vadí,  

že se lidé mají rádi,  

že se spolu kamarádí,  

pomohou si bez řečí. 

Je to vlastnost člověčí. 
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Jde o vyprávění 

založené na básnické 

fantazii, zejména ze 

světa nadpřirozených 

jevů. Důležité je, že pohádkový příběh není původně vázán na 

podmínky reálného světa. Příběh samotný není vypravěčem 

prezentován jako pravdivý a posluchači zpravidla také nevěří, 

že by se mohl odehrát ve skutečnosti. 

Historický vývoj pohádky probíhá od starověku. Jisté 

zápletky mohou být až 6000 let staré. Tradovaná vyprávění 

však mohou být ještě starší. Základy evropské pohádky byly 

nalezeny ve staroindickém eposu (Pančatantra), ve 

staroegyptské literatuře (Anu a Bata, Rhampsinitův poklad). 

Pohádkové prvky lze též nalézt ve starověkých mýtech 

předního východu a v obsáhlých epických textech (Gilgameš), 

v antických textech (Amor a Psýché). 

Literární zpracování pohádek přišlo ve středověku. Mezi 

prvními je Dekameron (1348) G.Boccaccia. Roku 1696 vyšla 

pohádková sbírka Ch. Perraulta Pohádky matky Husy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pan%C4%8Datantra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anu_a_Bata&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhampsinit%C5%AFv_poklad&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekameron
https://cs.wikipedia.org/wiki/1696
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
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Významné dále bylo vydání pohádek Tisíc a jedna noc (1704 – 

1717).  

 

Folklórní pohádky jsou útvar lidové slovesnosti, ústním 

podáním tak prošly celou řadou různých změn. 

Lidové pohádky jsou žánrem lidové slovesnosti a patří k 

nejstarším a nejrozšířenějším formám ústní slovesnosti. Každý 

národ, ale i menší sociální skupiny, odrážel svůj způsob života, 

vztahy dobra a zla, ve fiktivním či fantastickém příběhu, 

satiricky anebo humorně, kde hrdinové překonali útlak, bídu a 

chudobu a svou 

dobrosrdečností a 

mravností vítězí nad 

zlem, úklady lidí a 

draků (či jiných zlých 

fiktivních postav). 

Specifikem českých pohádek je to, že zlo je v nich často 

napraveno. Ale jedinou neautorskou pohádkou vzniklou na 

našem území je patrně pohádka O dvanácti měsíčkách. Ani 

postava Honzy není zdejší.  

Zajímavostí folklórních pohádek je, že v různých světových 

kulturách mají podobné rysy i přesto, že je téměř vyloučen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADc_a_jedna_noc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_slovesnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantastika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satira
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobrosrde%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mravnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/O_dvan%C3%A1cti_m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Honza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r
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kontakt těchto kultur. Podobné pohádky tak byly nalezeny v 

podání indiánských kmenů, u Arabů, ale i v Evropě.  

Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se 

zlem, pohádky určené dětem končívají většinou vítězstvím 

dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do nějakých 

fantaskních bytostí, 

které mívají velmi 

vyhraněné vlastnosti. 

Pohádky určené 

dospělému publiku 

byly často velice 

hrubé, (např. 

Podkrušnohoří). Tyto pohádky velmi často zasahovaly až do 

mýtů nebo reagovaly na drastické situace (např. vyplenění 

kraje, neúroda).  

Dalším častým motivem pohádek je motiv daleké cesty, jejímž 

záměrem může být zisk slávy či bohatství. Muž je většinou 

stavěn do pozice hlavního hrdiny, žena naopak do pozice 

postavy, které je nutno pomoci. 

Období vánoc se neobejde bez pohádek. Snad každý je znovu 

rád sleduje, poslouchá nebo čte, ale málokdo se asi zamyslí, jak 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkru%C5%A1noho%C5%99%C3%AD
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staré pohádky vlastně jsou? Zda jejich příběhy odpovídají 

opravdu příběhům, které si mezi sebou lidé vyprávěli v 

minulosti? Na kolik jsou naše národní pohádky poznamenané 

vlivy odjinud? A že v pohádkách nevítězí jen dobro nad zlem, 

tak jednoznačné jejich vyznění není. A jaké měl náš národ 

štěstí, že naši moderní pohádkářskou tradici založili především 

Karel Jaromír Erben a Božena Němcová. Vždyť ve skutečnosti 

sběratelé lidových pohádek vyslechli mezi lidmi poněkud jiné 

historky. 

A než jsem se vždy nadál, přikvapily Vánoce a s nimi ten 

nejkrásnější den v roce – Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj 

pro nějaké dárky – ty jsem nikdy pod stromeček nedostával – 

ale těšil jsem se na Vánoce pro jejich krásnou náladu. 

Stromeček jsem míval sice jen malý a chudobně vyzdobený, ale 

měl jsem z něho vždy větší radost než některé bohaté děti, které 

měly stromečky až do stropu. Stával na stole, zadělaný pevně 

do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kolem dokola 
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na něm visely řetízky s barevných papírů, na větvích viselo 

cukroví, zabalené v řasnatých papírcích a červená panenská 

jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly 

připevněny různobarevné svíčičky a nahoře svítila betlémská 

hvězda vystřižená z pozlaceného papíru. Ani nevíte, jakou jsem 

míval z toho skromně ozdobeného stromečku ohromnou radost. 

 Když bylo po skrovné štědrovečerní večeři, která se 

skládala z černé omáčky, připravené z perníku, sušených 

švestek, rozinek, mandlí, ořechů a sirupu, a z „černého kuby“, 

kterého jistě každý znáte (jsou to vařené krupky se sušenými 

houbami), rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu 

obyčejně již také začínal obecní slouha vytrubovat po vsi 

vánoční koledu. Začínal vždy stejně, u baráků dole pod 

pastouškou, a jakmile jsme my děti zaslechly první veselé 

zvuky trumpety, vyběhly jsme ihned ven, abychom toho 

vytrubování dosyta užily od začátku až do konce. 

 Od té chvíli, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé 

tóny vánoční koledy, začínaly teprve opravdu Vánoce. To 

slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých vánočních 

svátků a všichni jsme se na to těšili již dlouho před Vánocemi. 

A já jsem někdy chodil za slouhou od prvního baráku až 

k poslednímu statku na druhém konci vesnice; ta koleda se mi 
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vždy tak líbila, že jsem se jí nemohl nabažit. Za vytrubování 

dostával slouha všelijaké dárky, které slouhová ukládala do 

velké nůše, a bývalo jich někdy tolik, že musela několikrát 

odběhnout domů je uložit. 

 Na Štěpána, či jak se dříve říkávalo „na prostřední svátek“, 

od časného rána pobíhali po vsi sem tam od statku ke statku 

drobní koledníci. Z jednoho dvora zvučela sborem koleda: 

Strunka, strunka, 

zelená se louka, 

pásli tam dva pastýři, 

jedli kaši z hrnka. 

A z jiného se ozývala známá: 

Koleda, koleda, Štěpáne, 

co to neseš ve džbáně? 

 

Sotva doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky vánoček i nějaký 

krejcar, honem zase spěchali jinam, aby toho co nejvíce sběhali. 

Někteří měli již tak nacpané uzlíky, že je sotva vlekli, a přece 

ještě chtěli i všechny kapsy naplnit všemi dary toho vzácného 

dne. Koledování bylo výsadou jen chudých dětí a někdy bylo 

těch několik vykoledovaných mlsků to jediné, co o vánočních 

svátcích užily. 
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Slovo anděl pochází z hebrejštiny, 

kde původní význam znamenal posel. 

Až v pozdějším židovství a jeho 

prostřednictvím tedy i v křesťanství 

se z původního významu přenesl 

v pojem duchovní bytosti. Tato 

bytost má sloužit jako prostředník 

mezi Bohem a člověkem. 

Podle odborníku na teologii představují andělé pozůstatky 

starších pohanských kultů. Biblické příběhy mají své podoby ve 

východních bájích. Bohové, kteří v těchto bájích vystupovali, 

se v ideovém souboji s jediným Bohem přeměnili v boží posly 

– anděly.  

Starý zákon považuje existenci andělů za prostý fakt. Boží 

poslové jsou v Tóře i v dalších biblických knihách výslovně 

tímto termínem označeni. Zatímco bible je na jména andělů 

skoupá, v židovské literatuře, a později v kabalistických spisech 

lze nalézt pojmenování a roztřídění jednotlivých andělských 

řádů. Takto vzniká hierarchie andělských kůrů – serafové, 

cherubové, ofanim či chajot.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
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Ve středověku popsal Dionýsia Pseudo-Areopagity hierarchii 

devíti andělských kúrů, seskupených do tří triád: do nejvyšší z 

nich řadí serafy, cheruby a trůny, do prostřední panstva, síly a 

mocnosti, a konečně do nejnižší pak knížectva, archandělé a 

andělé. 

Seraf je jeden z řádů nebeských bytostí, o nichž se zmiňuje 

Starý zákon. Jsou chápáni jako ochránci Božího trůnu, kteří 

stále zpívají Bohu chvalozpěvy. Podle křesťanské teologie jsou 

tyto bytosti z čistého světla. Jejich název je spojen se slovem, 

které evokuje hoření či žhavost jsou proto spojováni s ohněm, 

který symbolicky znázorňuje jak očistu, tak lásku. Bývají 

znázorňováni se šesti zářivými křídly. Jejich základním 

posláním je vstřebávat a odrážet božské světlo dalším 

andělským kůrům. 

Cherub je druh nebeských bytostí, o nichž se zmiňuje Starý 

zákon a Zjevení svatého Jana. Slovo cherub zřejmě pochází z 

babylonského slova karabu, které označuje služebníky bohů, 

kteří jim slouží jako rádcové a prostředníci. Bible obvykle 

popisuje cheruby jako okřídlené bytosti s lidskými a zvířecími 

charakteristikami. V knize Genesis chrání cherubové cestu ke 

Stromu života na východ od Edenu s plamenným mečem. V 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsios_Pseudo-Areopagita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babyl%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Genesis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eden
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Šalomounově chrámu chránily sochy dvou cherubů archu 

úmluvy. Ve středověké teologii patří 

cherubové mezi nejvyšší řády v hierarchii 

andělů, společně se serafy. Umění 

zobrazuje často cheruby jako děti, zvláště 

v podání renesančních sochařů a malířů, 

např. Raffaela. 

Archanděl je v mnoha náboženských 

systémech anděl vyššího řádu. Jsou 

součástí monoteistických náboženských 

tradic křesťanství, judaismu, islámu. 

Církevní tradice jmenuje jako archanděly 

tři anděly, jejichž jména se nacházejí v 

Písmu – Michaela, Gabriela a Rafaela.  

Michael – Archanděl Michael je zřejmě nejznámějším ze všech 

andělů. Zmínky o něm jsou již ve Starém zákoně. Je dokonalým 

odrazem božského světla, princem světla, který vede síly dobra 

proti silám temnoty. Ve svém erbu má váhy, kterými 

v Soudný den váží na miskách lidské skutky. Jeho odznakem je 

meč, díky němuž poráží Satana a temné síly. V umění bývá 

nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zelené či 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alomoun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archa_%C3%BAmluvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archa_%C3%BAmluvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seraf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Raffael_Santi
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
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bílé zářivé zbroji. Často je zpodobňován, jak poráží draka. Je 

vůdcem armády nebes. Podle 

křesťanské tradice klade 

archanděl Michael odpor 

Satanovi tím, že v okamžiku 

smrti navštíví každou duši a 

nabídne jí vykoupení. Dodává 

lidem trpělivost a štěstí. 

V jakékoliv těžké situaci se 

k němu můžeme obrátit 

s prosbou o pomoc.  

Gabriel - je zmíněn v Novém zákoně jako andělský posel. Jeho 

jméno znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, byl 

tím, kdo oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna. Je 

andělem porodů a naděje a tradičně se k němu obracejí ženy, 

které touží počít dítě. Podporuje duchovní růst člověka ve 

chvíli, kdy je tento raněn a jeho duchovní vývoj je zastaven. 

Ochraňuje vše, co je v nás čisté a přirozené. Přichází také 

v průběhu smrti a provádí duše k jejich cíli. Barvami archanděla 

Gabriela jsou stříbrná a zářivě bílá a bývá zobrazován, jak drží 

lilii v ruce (symbol čistoty a pravdy). Někdy mívá v ruce brk a 

inkoust, symboly jeho poslání božského kurýra. Často bývá 
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zobrazován, jak troubí na trubku, 

neboť je andělem oznamujícím 

konec času a také zvěstujícím 

poslední soud.  

Rafael - je andělem léčení a 

vědění. A totéž znamená jeho 

jméno - zářící léčitel. Je 

průvodcem a společníkem na 

cestě životem a má smysl pro 

humor. Bývá zobrazován jako adolescent či dospělý, v dlouhé 

tunice a s mohutnými křídly. Jeho atributy jsou poutnická hůl, 

cestovní láhev a ryba. Barvami Rafaela jsou žlutá, oranžová a 

bledě modrá.  

Uriel – je známý z židovské tradice a má pověst nepřekonatelné 

síly a autority. V Sibyliných 

proroctvích je to on, kdo drží klíče 

od pekelných bran a v soudný den 

má brány otevřít. Může být 

andělem odplaty, který trestá 

hříšníky, avšak je také 

spolehlivým průvodcem lidstva a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie#Atribut
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tlumočník boží pravdy. Můžeme ho požádat o pomoc při 

hledání intelektuálního vědění, praktických řešení a tvůrčích 

nápadů. Je laskavým učitelem, který 

dohlíží na naše životní lekce. Jedním 

z hlavních způsobů, jimiž nám 

pomáhá, spočívá v tom, že nám 

poskytuje dostatečné informace k 

těm nejlepším rozhodnutím. Bývá 

zobrazován s knihou a svitkem, 

které symbolizují Boží zákony. Na 

nastavené dlani mívá plamen ohně.  

Anděl strážný - V židovské tradici má každý svého anděla 

strážného, který mu byl přidělen při početí a doprovází jej 

po celý život. Anděl strážný je bytost, která nás zná lépe, než 

známe sami sebe. Jak ho rozeznáme? Jak s ním můžeme 

komunikovat? Je to náš vnitřní učitel, onen „tichý hlásek v 

nás“. Stačí se zastavit a zaposlouchat sám do sebe, stačí věřit. 

Všichni si pamatujeme krásnou modlitbu, kterou jsme se 

naučili v dětství.  

 



22 
 

„Andělíčku, můj 

strážníčku, 

opatruj mi mou 

dušičku. 

Opatruj ji ve dne 

v noci 

od škody i od zlé 

moci. 

Duši, tělo opatruj, 

andělíčku, strážce 

můj.“ 

 

Jak to tedy s anděly, archanděly a andělskými bytostmi mezi 

námi doopravdy? Kdoví. Možná se někdo z nás setkal 

s opravdovým andělem, když mu bylo těžko. Možná jsme 

pocítili dotek andělských křídel na tvářích. Možná jsme 

zaslechli tichá slova útěchy či jemné cinkání zvonečků když 

kolem nikdo nebyl. Možná se kolem nás linula nádherná vůně 

léta či maminčiny kuchyně v místech, kde to nebylo možné. 

Možná se setkáváme s anděly v podobě úsměvů, smíchu, 

pohlazení i lásky, které nám darují lidé kolem nás. Kdykoliv je 

nám smutno, prožíváme těžké chvíle, často i myšlenka na 
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anděly kolem nás nám mohou pomoci. Jsou tedy mezi námi? 

Kdoví. Ať už andělé jsou či nikoliv, je přece krásné věřit 

v jejich bytí a pomoc. Zkusme se tedy zastavit, zaposlouchat a 

třeba někoho pohladit úsměvem. Vždyť kdy jindy hledat čas pro 

sebe, rozjímat a být vlídný k sobě i ostatním než v době 

adventu. Přeji tedy nám všem andělská setkání.  

(zpracovala Ivča Tesařová) 

 

 

Co přesně znamená slovo advent?  

 Příprava 

 Příchod 

 Svátek 
 

 

Jaká je liturgická barva adventu?  

 Bílá 

 Zelená 

 Fialová 
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Z jakých plodin se na Vánoce nevěštilo? 

 Z šípků 

 Z vlašských ořechů 

 Z cibule 
 

Komu do Štědrého dne vykvetly ve váze třešňové větvičky, 

pro toho měl být následující rok šťastný. Kdy se měly 

větvičky do vázy vložit? 

Na první adventní neděli 

 Na svátek sv. Barbory 

 Na Mikuláše 

Zvyk lití olova a věštění z odlitků, 

co se stane příští rok, býval běžný v každé české 

domácnosti. Proč tento zvyk takřka vymizel?  

 Během dvou světových válek byl akutní nedostatek olova a 

na zvyk se pozapomnělo 

 Lékaři zjistili, že výpary z roztaveného olova jsou jedovaté 

 Češi od tohoto původně německého zvyku upustili na 

protest proti vzniku protektorátu, zvyk se již v plné síle 

nepodařilo obnovit 
 

 

Proč jíme ke štědrovečerní večeři rybu? 

 Protože ryba byla pokrmem Ježíše Krista při poslední 

večeři 

 Protože ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista 
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 Protože konzumace ryby na 

Štědrý den má zajistit lidem 

zdraví po celý příští rok ("je 

zdravý jako rybička") 
 

 

Kolik jídel by podle tradice 

mělo být na štědrovečerní tabuli, aby byl příští rok hojný?  

 Sedmero 

 Osmero 

 Devatero 
 

 

Jak dlouho se člověk musí 

postit, aby mohl vidět zlaté prasátko?  

 Od rána na Štědrý den až po dobu, co vyjde první večerní 

hvězda na nebi 

 Od oběda 23. prosince do večeře 24. prosince 

 Od poslední adventní neděle do štědrovečerní večeře 
 

 

Kdo kontroloval dodržování štědrovečerního půstu? 

 Lucka 

 Perchta 

 Klekánice 
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Co by měla rodina na Štědrý den udělat, aby jí celý příští 

rok vydržela vzájemná láska?  

 Měla by si potřít tváře 

medem 

 Měla by si zatančit v kruhu 

pod jmelím 

 Měla by si dát pod talíře 

šupiny 
 

 

Kdo a proč hází na Štědrý den střevícem?  

 Mládenci, aby věděli, zda půjdou na vojnu 

 Hospodář, aby věděl, zda se mu příští rok urodí 

 Dívky, aby věděly, zda se odstěhují nebo vdají 

Jaký počet lidí by měl sedět u štědrovečerního stolu, aby to 

podle pověry nepřineslo neštěstí? 

 Hlavně ne 13, jinak je to jedno 

 Sudý počet 

 Lichý počet 
 

 

 

Naši předkové byli zvyklí obdarovávat na Štědrý den i svá 

domácí zvířata. Co dostali ve známé Erbenově básni 

"Štědrý den" kohout a jeho 

družka?  

 Kohout česnek, družka hrách 

 Kohout hrách, družka česnek 
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 Oba dostali čočku, symbol hojnosti a peněz 
 

 

Na štědrovečerní stůl bývalo zvykem dávat talíř navíc. Mělo 

to několik významů. Která z nabízených možností je 

špatně? 

 Symbolizoval, že na Štědrý dne bychom měli pohostit 

každého hosta, i příchozího tuláka či žebráka 

 Symbolizoval, že i ti, co už tu s námi nejsou, mají stále v 

našem kruhu své místo 

 Symbolizoval přání rodiny rozrůst se v příštím roce o dalšího 

člena 
 

 

 

Který den chodily koledovat babky ometačky?  

 Na Boží hod 

 Na Štěpáne 

 Na Silvestra 
 

 

 

Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4b), 5a), 6b), 7c), 8a), 9a), 

10c), 11c), 12b), 13a), 14c), 15c). 
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                                      Stěžuje si jeden pán: „Já mám        
                             smůlu! Jmenuju se Potůček. Bydlím Na   
                   Rybníčku, syn v Kaprově ulici, žena pracuje U  
                Zlaté štiky a na svátky jsme ještě neměli rybu.“ 
 
„Paní sousedko, nešla byste nám zabít kapra?“ 
„Proč zrovna já, Mirečku?“ 
„Tatínek říkal, že máte strašnou ránu.“ 
 
Je Štědrý večer a ty jsi mi nedal pod stromeček žádné šaty. 
Nedal, nezapomeň, že je dneska Adama a Evy. 
 
„Strýčku, víš, jaký vlak má největší zpoždění?“ 
„Nevím.“ 
„Ten, co jsi mi slíbil loni k Vánocům.“ 
 
„To budou Vánoce, letos mě pověsí!“, povzdechlo si jmelí! 
 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” „A splnil ti 

přání?” „Ano, koupil mi atlas hor...” 

 

 

 

 



29 
 

 

Užily jsme si Holčičí dýchánek  

 

 

 

 

 

(foto: Kristýna Dufková) 

Rozsvítili jsme  

Domovský strom  

 

 

 

                                         (foto: Bohuše Hácová)                                
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(foto: Kristýna Dufková) 

KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM 

ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ 

VÁM PŘEJÍ  

ZAMĚSTNANCI DOMOVA 
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