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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

12. číslo/ Prosinec 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Prosinec je nejkrásnějším měsícem v roce. I když to za okny 

moc nevypadá, máme tu advent - dobu čekání  na Ježíška.  

Adventní čas nás připraví na dobu vánoční. Vyrábíme si 

adventní věnce, zapálíme první adventní svíčku.  

V prvním týdnu adventním přivítáme 

Mikuláše a jeho čertovské pomocníky. 

Určitě si každý rád vzpomene na své 

dětství, atmosféru vánočního chystání a 

milá setkávání s blízkými. Při pomyšlení na Vánoce se nám jistě 

vybaví stříhání “Barborek“, házení botou, pouštění skořápek, 

rozkrajování jablíček. Tak ať i ten letošní advent máte plný 

pohody a krásných vzpomínek. 

Krásný čas vánoční Vám za kolektiv autorů přejí  

Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Zase končí rok – už rok 2018 

Měsíc prosinec – poslední měsíc 

roku - je v Domově hned od 

začátku naplněn aktivitou. V neděli 2. 12. bude mít Domov 

stánek na adventním jarmarku na náměstí (děkuji všem, kdo se 

na akci v té zimě budou podílet a přeji jim co nejteplejší neděli). 

Hned další den, v pondělí 3. 12., společně rozsvítíme vánoční 

strom před budovou Domova, pak přijde Mikuláš, děti ze škol 

a školek, koledy, pečení cukroví, televizní pohádky, Vánoce, 

Silvestr – a pak už bude rok 2019. A určitě bude mezi tím vším 

spousta návštěv – a nechceme zapomínat ani na ty, kteří budou 

sami – a budeme se snažit, aby o Vánocích sami nebyli, aby byli 

s námi.  

Domov není Tesco – tam mají naplno vánoční výzdobu v Praze 

od půlky října, v Ústí od listopadu – ale my v Domově 

vystrojujeme Domov do vánoční nálady postupně, po krůčcích 

– a tak už nám začala vznikat vánoční zákoutí, nápaditá, 

kreativní, neokoukaná – jako třeba Betlém v zimní zahradě 

nebo špalek u Kavárničky. Děkuji všem za dobré nápady – a 

také za píli při výrobě sortimentu pro adventní jarmark. 
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To všechno jsou ale jen kulisy, atributy, symptomy Vánoc – ne 

Vánoce samotné. Ty představují zvěst o tom, že člověk není 

sám na své lidství ani na své starosti – že je součástí 

novozákonního příběhu o Králi v betlémských jesličkách a o 

tom, co bylo pak. Z Vánoc k nám zní volání po odpuštění, po 

zasypání příkopů ve svých rodinách – i mezi námi, kdo bydlíme 

spolu na jednom pokoji, na jednom poschodí, v jednom 

Domově, kdo pracujeme v jednom kolektivu. Vánoce jsou 

nejen horečnou aktivitou, ale především hřejivým pohlazením, 

obejmutím, přivinutím na hruď. 

Přeji nám všem, aby takové ty Vánoce 2018 pro nás skutečně 

byly.  

Poděkování za rok 2018 mohou obyvatelé, zaměstnanci, 

partneři Domova slyšet nejen při osobních setkáních, ale také 

v řadě předvánočních spotů na rozhlasové stanici Hitrádio 

Magic. Děkuji vám všem! 

A pak – pak už bude rok 2019. 

 

                                                                Jan Vojvodík, ředitel 
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V pondělí 3. prosince od 16.30 hod. – v Domově začíná 

advent Slavnostním rozsvícením Domovského stromu. A 

jako již tradičně – v doprovodu libých tónů pěveckého sboru 

ZUŠ Ústí nad Orlicí pod vedením paní učitelky Lenky 

Lipenské, s vůní punče, cukroví a skvělé nálady. Těšíme se na 

Vás venku u stromu 

Ve středu 5. prosince od 14.00 hod. – Možná přijde i 

Mikuláš, a to za každým zvlášť na pokoj. Máte-li obavu 

z čerta, raději si připravte nějakou básničku  

V úterý 11. prosince od 09.30 hod. – Vystoupení 

Speciální školy Ústí nad Orlicí, na jídelně v 1. patře budovy 

B. 

Ve středu 12. prosince od 15 hod. – Předvánoční 

odpoledne s dobrovolníky 

V úterý 18. prosince od 9.30 hod. – Vystoupení MŠ 

Dlouhá Třebová.  Se svým vánočním pásmem nás přijedou 

potěšit děti až z Dlouhé Třebové, přijďte je podpořit na jídelnu 

v 1. patře budovy B. 
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Ve středu 19. prosince od 14.30 hod. – Zpívání s Vox 

coloris. Pěvecký sbor Gymnázia Ústí nad Orlicí  

Ve čtvrtek  20. prosince od 13.30 hod. – Vánoční 

Kavárnička. Přijďte se společně vánočně naladit, zazpívat si 

koledy a pochutnat si třeba na něčem dobrém. Těšíme se na Vás 

na jídelně v 1. patře budovy B. 

 

 

Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní. Je 

krátké. Mám k Tobě jen jedno přání: 

Ať jsou všichni v celém roce,  

takoví, jak na Vánoce! 

Ať jsou milí a míň se mračí, … 

Děkuji Ti. To mi stačí. 

Přejeme i Vám co nejvíce úsměvů na tváři. 

A mračouni, ať se Vám vyhýbají  
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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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Životopis 

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel 

přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral 

lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho 

nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro 

vánoční období je Česká mše vánoční. 

Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na 

housle a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí svého strýce 

v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 

studoval filozofii. Byl přívržencem osvícenecké ideologie. Po 

pěti letech jej však otec, který byl učitelem v Přešticích, povolal 

do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. J. 

J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal pomocným 

učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako 

učitel v Rožmitále. V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti 

dětí, z nichž přežilo sedm. Jedním z jeho synů byl i významný 

český oftalmolog prof. Josef Arnošt Ryba (1795–1856). Později 

žije skladatel v bídě – místo venkovského učitele v lidech 

nevzbuzovalo autoritu – avšak v této době skládá svojí 

nejznámější vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796. Má 
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český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky 

zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani 

poslouchající“. I další svá díla psal s českým textem. 

V roce 1815 odešel po práci směrem k Voltuši, kde ho na druhý 

den nalezli mrtvého pod kopcem Štěrbina s podřezanými 

žilami. Až po čtyřiceti letech byl pochován na rožmitálském 

hřbitově. Na místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci 

kamenný křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou mohylou, 

která zde stojí dosud. Vedle mohyly se nachází i pomník k 50. 

výročí vzniku Československa. 

 

 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

 

Česká mše vánoční, uváděná také jako mše Hej mistře nebo 

lidově Rybovka, je česky psaná církevní skladba. Příběh 

vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů 

k jesličkám. Má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého 

prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla 

a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. 

Vznikla již v roce 1796 a je rozdělena do několika částí. 
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Kyrie – mladší pastýř budí staršího mistra, protože zaslechl libý 

zvuk, dohadují o příčinách tohoto zvuku, chtějí zjistit jeho 

původ. 

Gloria – andělské hlasy zvěstují narození Mesiáše, budí další 

pastýře a radí jim, aby se mu šli poklonit do Betléma. 

Gradule – také mladý pastýř zvěstuje lidem narození Krista a 

pobízí je, aby ho navštívili. 

Credo – celá společnost se chystá k Betlému, kde se bude 

klanět Ježíškovi.  

Offertorium – pastýři se v Betlémě klanějí Ježíškovi a 

přinášejí mu dary. Mladší bratr se svými druhy Ježíškovi 

zahraje na přinesené hudební nástroje. 

Sanctus – tato část se nejvíce blíží latinské předloze, lidé a 

andělé chválí Boha.  

Benedictus – pastýři dále opěvují narozeného Spasitele. 

Agnus – pastýři se loučí s Ježíškem a žádají o jeho požehnání. 

Závěr – slavnostní zakončení mše, všichni „s radostí, 

s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným“ oslavují narození 

Ježíše. 



11 
 

  

Hej, mistře, 

vstaň bystře, 

vzhlédni na jasnost, 

nebes na švarnost, 

krásu uhlídáš, 

v tento noční čas. 

Hvězdy jsou dnes krásnější, 

obloha je jasnější, 

měsíc krásně plápolá, 

světlý je sad obora, 

denice již vychází, 

z hájů volá zvěř, 

cvrlikáním přelibým ptáčků 

zvučí keř, 

rozléhá se les. 

Slyším za horou tam zvuk, 

moldánkový jemný hluk. 

Ejhle! Slyšíš, 

mistře, slyšíš, 

dudlování, libé hraní, 

jak to zvučí, krásně hučí: 

honem vstaň, mistře, 

prohlédni bystře! 

Nu, nu proč mi nedáš v spaní 

pokoje? 

Proč mne nyní lekáš? Řekni, 

copak je? 

 

Celý den jsem v práci byl, v 

tváře lopotil, 

a tu když mám odpočinout ty 

mně nedáš spáti; 

řekni, řekni, copak přece má to 

znamenati? 

Co jest to, co jest za libé hraní? 

Nebeský toť jest zpěv a plesání. 

Toto já slyším dnes celou noc. 

To musí znamenat velmi moc. 

Toto já slyším dnes celou noc. 

To musí znamenat velmi moc. 

Proto jsem tě probudil, 

abys slyšel hraní. 

Jsem rád, žes mne probudil k 

tomu podívání. 

Bez všeho honem prodlení 

běžme tam, kde to libě zní. 

Této noci přepodivné 

všecko všudy jest jak ve dne. 

Jak vše padá libě v uši, 

jak vše proniká mou duši! 

Zas to hučí, mile zvučí, 

pojďme se tam podívat, 

nechtějme dél prodlévat. 

Kyrie 
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Sláva budiž Bohu velikému,  

pokoj lidu všemu pokornému,  

neb se narodil Spasitel,  

všeho světa Vykupitel.  

Vstaňte rychle, pastýřové, srdce věrného,  

zanechte stád, pastuškové, srdce 

dobrého,  

pojďte k Betlému,  

městu svatému,  

uvidíte tam světlo nebeské,  

Syna Božího v podobě lidské.  

To vám zde zvěstujem,  

nad tím se radujem..  

Vstaňte rychle, bežte k Betlému,  

k Ježíšku dnes narozenému! 

Gloria 

S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným (2x) 

od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme. 

Radujme se, veselme se, že jsme viděli Ježíše, 

který se dnes narodil, celý svět vysvobodil. 

Tobě, Bože, nebe, moře, lesy, hory, 

s všemi tvory ať se klaní vše stvoření, 

že nám nastalo spasení skrze Ježíše Krista, 

zaplesej duše čistá! 

Radujte se všecka stvoření 

z Syna Božího narození. 

Slavme Boha nejvyššího, Syna jeho jediného 

hudbami, citerami, varhanami, 

též cymbály, píšťalami, též jak bubny, 

tak troubami ctěme Pána mocného, 

jenž nám dal syna svého! 
 

Communio - Závěr 
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Uděl nám všem spokojenost, 

vlej do našich srdcí svornost, 

abychom se milovali, 

tím jen tebe vyznávali, 

Bože náš dobrotivý, 

Otče vždy milostivý! 

Budem tebe vděčně chváliti, 

tebe, Pána, vždy velebiti. 

Budem chválit svého otce, 

z upřímného, ctného srdce 

písněmi, modlitbami, milováním 

tě vzýváním, Otce Boha, jeho Syna, 

též i Ducha budem vždy velebiti, 

tě na věky chváliti. 

Budiž veleben, až na věky, 

amen, amen! 
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Trocha historie stavění 

betlémů 

Biblický příběh o 

narození chudého dítěte 

ve chlévě, o solidaritě 

nemajetných, 

spěchajících se svými dary ve snaze pomoci tomu 

potřebnějšímu než jsou oni sami, je blízký lidským srdcím.  

Nejčastěji uváděným impulsem pro vznik betlémů je čin 

svatého Františka z Assisi. Pověst praví, že toužil prožít 

vánoční noc prostě, stejně jako při narození Ježíška v Betlémě. 

A tak v jeskyňce u vsi Greccio postavil v r. 1223 jesle, přivedl 

k nim volka a oslíka a tam sloužil mši, při níž se mu zjevilo 

Jezulátko. 

Jejich skutečný počátek lze u nás datovat do poloviny 16. 

století, kdy se betlémy začaly stavět v  kostelech. První jesličky 

s loutkou Jezulátka a Marií v životní velikosti postavili jezuité 

v Praze v roce 1562. Na rozdíl od prostých jesliček Františka 

z Assisi byly postavy oděny do drahocenných rouch a volek 

měl pozlacené rohy. Poté následovalo mnoho dalších. Po církvi 
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brzy začala betlémy ve svých sídlech stavět šlechta a v polovině 

18. století i měšťané. Do lidových vrstev pronikly betlémy až 

na konci 18. století. Lze se domnívat, že za to mohl císař Josef 

II., který zakázal vystavovat jesličky v kostelech. Ale prostý lid 

si je nedal vzít, a tak se tento půvabný biblický příběh přesunul 

do domácností. 

Základem betlému je Svatá rodina a Tři králové, klanějící se 

právě narozenému Spasiteli. Lidoví umělci si jesličky 

přizpůsobili svým představám a své domovině. Na Příbramsku 

nechyběli horníci, v jižních Čechách rybáři, ve městech kupci, 

na vesnici prostí venkované. Každý přinášel božskému dítěti 

dárek. Nakonec se tedy betlémy staly obrazem života a 

zvyklostí prostých lidí toho kterého kraje. A to je na nich to 

nejpůvabnější. 

ORLICKOÚSTECKÉ 

BETLÉMY 

V Ústí nad Orlicí žije 

betlémářská tradice již více než 200 let. Za tu dobu zde betlémy 

malovalo kolem 50 malířů. Zejména v 19. století se betlémy 

malovaly v každé druhé chalupě. Místní tkalci, ozdobníci, ševci 

a jiní drobní řemeslníci malovali betlémské figurky na obalové 

papíry od žoků bavlny již na konci 18. století. Jednotlivé 
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součásti vyřezávali knejpem a malovali je vlastnoručně 

utřenými kvašovými barvami. Figurky pak zapichovali do 

mechu, kterým bývala pokryta prkna. Často tyto 

několikametrové celky zabíraly i dvě stěny světnice. 

Orlickoústecký betlém je betlémem světskými. Jen Svatá 

rodina ve chlévě je zobrazována v biblickém pojetí. Krajina se 

svou vegetací a architekturou je na papír přenesenou 

romanticky zobrazenou domovinou, v níž lidoví samouci 

vyrůstali a tvořili. Betlémářská tradice je v Ústí nad Orlicí stále 

živá a tyto rozměrné skvosty lidového umění se dodnes staví asi 

ve 30 rodinách. Nyní jsou betlémy současných autorů vydávány 

tiskem. 

Tištěné betlémy jsou vesele barevné jako jejich původní 

malované vzory, jsou však méně prostorově náročné. Na menší 

ploše však ctí veškeré zákonitosti místního betlémářství. 

Orlickoústecká pravidla důsledně odlišují vánoční betlém 

s narozením Jezulátka a 

klaněním pastýřů od 

tříkrálového, který se staví 

až 5. ledna. 

Do vánočního betlému se 

staví anděl, který zvěstuje pastýřům narození Spasitele, 
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Jezulátko v jesličkách a klečící, smekající a klanící se darovníci 

u jesliček. 

5. ledna se mění tato varianta za variantu tříkrálovou. V ten 

den se odstraňují andělé s nápisem Gloria a místo nich se 

zavěšuje tříkrálová hvězda, za kterou přišli Tři králové se svým 

průvodem. Nahradí tak „klekače“, „smekače“ a „podavače“. 

Figurky, které změně děje neodporují, zůstávají. V této variantě 

již Jezulátko neleží v jesličkách, ale sedí Marii na klíně. 

V domácnostech se tyto tříkrálové betlémy ponechávají až do 

Hromnic, tedy do 2. února.  

V současné době někteří autoři vytvořili pro tisk menší orlicko-

ústecký betlém pouze ve vánoční variantě. 

Náboženský obsah křesťanských Vánoc je oslava narození 

(vtělení) Ježíše Krista v Betlémě. Okolnosti Ježíšova narození 

se často znázorňují na vánočních jesličkách (betlémech), které 

rozvíjejí stručné příběhy z  Nového zákona, z evangelia podle 

Lukáše a podle Matouše, které se od sebe ovšem liší, a doplňují 

je o legendární podrobnosti.  

Když byla matka Jana Křtitele, Alžběta, v šestém měsíci, zjevil 

se podle Lukášova vyprávění archanděl Gabriel v Nazaretě 

Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži z rodu Davidova. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vt%C4%9Blen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriel_%28archand%C4%9Bl%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_%28biblick%C3%A1_postava%29
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Oznámil jí, že počne a porodí syna, Ježíše, jenž bude navěky 

kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez 

konce. Když Josef zjistil, že Marie je těhotná, chtěl ji propustit, 

avšak anděl ho ve snu poučil: „Josefe, synu Davidův, neboj se 

přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je 

z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on 

vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  

Podle příkazu císaře Augusta ke sčítání lidu se Josef s Marií 

vydali z galilejského města Nazareta do Judska, do města 

Davidova jménem Betlém, kde se Josef měl nechat zapsat. 

 V Betlémě ale nenašli nocleh a Marie porodila svého syna 

v chlévě, kde nocovali. Zavinula jej do plenek a položila do 

jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Pastýřům, 

kteří v okolí pásli pod širým nebem a v noci se střídali 

v hlídkách u svého stáda, se zjevil anděl Páně a řekl jim: „Dnes 

se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 

vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené 

do jeslí.“ Pastýři spěchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i 

to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim 

bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad 

tím, co jim pastýři vyprávěli.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1kob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galilejsk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastevec
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Podle Matoušova evangelia byla znamením Ježíšova narození 

hvězda, kterou někteří pokládali za kometu a později Johannes 

Kepler za opakovanou konjunkci planet. Hvězdu spatřili 

mudrci (řecky magoi, učenci) z východu a přišli do Jeruzaléma, 

kde se vyptávali po novorozeném králi Židů (Mesiáši), aby se 

mu poklonili. Když se to doslechl král Herodes, který se obával 

vzpoury, vyptal se židovských znalců, kde se má Mesiáš 

narodit. Ti mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je 

psáno u proroka.“ Herodes tedy poslal mudrce do Betléma, aby 

dítě našli a při návratu mu podali zprávu, prý aby se mohl také 

poklonit. Hvězda, kterou předtím spatřili na východě, se 

mudrcům opět zjevila a šla před nimi až nad místo, kde bylo 

dítě s Marií a Josefem. Poklonili se Ježíšovi a předali mu 

královské dary: zlato, kadidlo a myrhu). Protože byli ve snu 

napomenuti, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se domů jinou 

cestou.  

Také Josefa anděl varoval před Herodem, takže s Marií a 

s malým Ježíšem uprchli do Egypta. Když Herodes zjistil, že se 

mudrcové k němu nevrátí se zprávou o novém židovském králi, 

dal povraždit všechny chlapce mladší dvou let v Betlémě a 

okolí.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kometa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konjunkce_%28astronomie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes_Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kadidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myrha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
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První vánoční dárky si lidé 

začali dávat až v 17. století v 

bohatých šlechtických 

rodinách. Jejich členové se 

obdarovávali betlémovými figurkami. Do Česka se vánoční 

dárky dostaly až v 19. století z Německa. Dříve totiž naděloval 

jen svatý Mikuláš.  

Ježíšek se objevil v Německu až v době reformace a propagoval 

ho Martin Luther. Obdarovávaly se pouze děti, později lidé 

potěšili i tuláky a domácí chasu za celý rok práce. Děti a mladí 

lidé dostávali červená jablíčka, ořechy a sladké perníky, které 

jim měly přinést moudrost, štěstí a zdraví. Od 12 let začaly děti 

dostávat stříbrnou nebo zlatou minci, která jim měla přinést 

bohatství. Doslova boom zažily dárky v polovině 20. století, kdy 

si lidé začali dávat dražší a modernější dárky a zajímavostí je, 

že prvním hitem byla v padesátých letech remoska. 

Čím více dárků, tím více radosti? 

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně 

dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě, že platí 
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jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není tomu 

ale tak! 

Dárek je především osobní poselství 

Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu 

vyjádřitelnou v penězích. Dárek je především osobní poselství, 

které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani penězi 

vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku 

jako dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, 

kterou bychom měli o Vánocích zažít.  

Cennější než umytá podlaha a husa v troubě 

A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se 

dávat pěkně, mile, abych tak řekla v pěkném balení, tj. v pohodě 

a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím předvánočním 

shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a utahat. 

Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna 

něco nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco nestihli. 

Zkusme to letos. Je to cennější než umytá podlaha a husa v 

troubě. 

Dárek nad dárky 

Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž 

jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i 

my dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba při 
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štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společně 

vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky, přízně, 

sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své významné 

slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se 

nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene. 

Nestydět se za projev lásky 

Říká se také, že o Vánocích 

se otvírají lidská srdce. Ano, 

je tomu tak - co to však 

znamená? Je to doba, kdy si 

dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo 

a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k 

usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. 

Víme, že není prospěšné, když nad naším hněvem „zapadá 

slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to 

má svůj zvláštní význam. 

  Na co o vánocích nezapomenout? 

Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle 

vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli na něco 

zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození 

Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do 

lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - 
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jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být 

něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už 

kdoví po kolikáté.  

1. Proč si zamilovaní nesměli na Štědrý den psát milostné 

dopisy? 

a) Jeden z dvojice by do roka zemřel. 

b) V následujícím roce by se dvojice rozešla. 

c) Mladík by do roka nastoupil na vojnu. 

  

 

2.  Kolik pokrmů by na Štědrý večer mělo být na stole? 

a) Devět. 

b) Sedm. 

c) Tři  
 

 

 

 

 

3. Která činnost podle tradice nosí na Štědrý den smůlu? 

a) Šití a Pletení. 

b) Praní 

c) Čištění chlévů a stájí. 

 

4. K štědrovečerním tradicím 

patřilo pouštění 

skořápkových lodiček. Co 

znamenalo, když se lodička potopila? 
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a) Přes veškerou snahu nevylepší její majitel svoji 

situaci. 

b) Její majitel opustí v následujícím roce rodinu. 

c) Smrt. 

 

 

5. Proč se dávají pod štědrovečerní talíř rybí šupinky? 

a) Zahánějí smrt. 

b) Přinesou 

v následujícím 

roce štěstí. 

c) Přinesou 

v následujícím 

roce peníze.  

 

6. Kdy se v Čechách rozsvítil první Vánoční stromeček? 

a) V polovině 17 století. 

b) Roku 1925. 

c) Roku 1812. 

 

7. Kdy podle tradice usedaly rodiny k slavnostní rodiny? 

a) Až když hospodář ozdobil stromek. 

b) Při východu první hvězdy. 

c) Při západu slunce. 
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8. Pokud byl u štědrovečerního stolu lichý počet 

stolovníků, prostřela hospodyně o talíř navíc. Proč? 

a) Na štědrý večer údajně chodila smrt a vrátila by se 

pro toho, kdo byl u stolu navíc. 

b) Rodina by neměla příští rok co jíst. 

c) Lichý počet znamenal smůlu. 

 

9. Proč na Štědrý večer u sebe neměl nikdo mít nic 

cizího? 

a) Čekala by ho smrt. 

b) Následující rok by přišel o veškerý majetek. 

c) Čekala by ho smůla a neštěstí 

 

10. Kdo a proč házel na Štědrý večer pantoflem ke 

dveřím? 

a) Hospodáři, aby zjistili, jak plodný bude příští rok. 

b) Mladé dívky, aby zjistily, zda se vdají. 

c) Mladí chlapci, aby zjistili, zda půjdou do světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8a, 9c, 10b) 
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Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?“ 

„Pochopitelně, kdo jiný?“ Odpoví rodiče. 

„To znamená, že vy jste na mě zase zapomněli? 

 

Pes je pod vánočním stromečkem a říká: „Teda, páníček se na 

Vánoce vytáhl! Který pes se může pochlubit, že mu na záchod 

zavedli elektrické osvětlení!“ 

 

„Jak jste mohl, pane obžalovaný, na Vánoce, v čase lásky a 

porozumění vraždit?“ 

„Chtěl jsem udělat aspoň jednou za rok dobrý skutek, a tak jsem 

zastřelil sousedovi tchyni.“ 

 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly, …“ 

„A splnil ti přání?“ 

„Ano, koupil mi atlas hor a pohoří!“ 

 

 

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři 

sudý počet lidí!“ 

„Jak to, vždyť jste tři?“ 

„Jo, ale přijelo i sedmnáct hasičů!“ 

 

„Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc 

korun? Co tomu říkáš?“, špulí Laděnka pusinku na svého 

manžílka. 

„Že to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydržet!“ 
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8.11.2018 - Česká mincovna  započala s ražbou nových 

dvacetikorun, které koncem ledna plánuje vypustit do oběhu 

Česká národní banka ke 100. 

výročí československé koruny. 

Nové dvacetikoruny 

zdobí  portréty významných 

osobností spjatých s prvorepublikovou měnou.  

10.11.2018 - se uskutečnila Národní potravinová sbírka během 

níž Češi darovali 321 tun zboží, z toho 41 tun drogerie. Je to 

o něco méně než vloni, zato dle organizátorů se jedná o 

potraviny kvalitnější a s vyšší výživovou hodnotou. Letošní 

sbírka tak zajistila přes půl milionu porcí jídla, které pomohou 

před Vánocemi například v domácnostech osamělých seniorů, 

matek samoživitelek, rodin ve finanční tísni či v azylových 

domech. 

14. 11. 2018 - Velká Británie zažila 

další královskou slávu. Své 

70.narozeniny oslavil následník 

trůnu princ Charles.  
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17. 11. 2018 -Den boje za svobodu a demokracii využili i různé 

spolky k vyjádření nesouhlasu se současnou politickou 

i společenskou situací. Pod názvem "Sametové posvícení " 

vyrazil z náměstí Republiky recesistický průvod masek. 

Upozornit chtěl třeba i na nadměrné užívání plastů a další 

ekologické otázky. 

25. 11. 2018 - V Rynolticích na Liberecku byl pokácen strom 

pro pražské vánoční 

trhy na Staroměstském 

náměstí. Smrk ztepilý 

vyrostl na zahradě 

rodinného domu za 61 

let do výšky 23 metrů 

a začínal být nebezpečný pro své okolí. Na Staroměstském 

náměstí byl vztyčen v noci z 26. - 27.11., slavnostní rozsvícení 

je plánované na sobotu 1. prosince.  

25. 11. 2018 - Týmu archeologů se v Bolívii podařil zajímavý 

nález. Zhruba 30 kilometrů jihozápadně od hlavního města La 

Paz odkryli  hroby se stovkami různých artefaktů i lidských 

kosterních ostatků. Ty patřily domorodé civilizaci, která v 15. 

století obývala tento jihoamerický region. 
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26. 11. 2018 - na Marsu přistála průzkumná sonda "InSight", 

patřící americkému Národnímu úřadu pro letectví 

a kosmonautiku 

(NASA). Do řídícího 

střediska tak dorazily 

první data a snímek, 

pořízené z "Rudé 

planety". 

28. 11. 2018 - Česko se probudilo do třeskutého mrazu, teploty 

padaly na celém území hluboko pod nulu. Nejchladněji bylo na 

Šumavě, kde teplotní pokles podpořila i sněhová pokrývka. 

Největší mráz zaznamenala stanice na Horské Kvildě, kde 

v 7:00 ráno naměřili rovných 20 stupňů pod nulou. Stanice 

Jizerka 

v Jizerských 

horách naměřila -

14 stupňů. V Žatci 

a Stráži pod 

Ralskem bylo -10 

stupňů, v Krásném Údolí na Karlovarsku -9, Praha-Ruzyně, 

Liberec či Ústí nad Orlicí naměřily -8 stupňů.  
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Přivítali jsme 

svatého Martina.  

Napekli jsme 

Svatomartinské 

rohlíčky  

A Svatomartinským 

vínem jsme připili 

nejen na jeho zdraví 
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Užili jsme si spoustu 

legrace při tanci 
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