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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 12. číslo/ Prosinec 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Prosinec je nejkrásnější měsíc v roce. Paní Zima si dává na čas. 

Nemrzne a sněhové vločky se nesnášejí k zemi tak, jak to bývá 

v tuto dobu obvyklé. Přesto přichází adventní čas, který nás 

připraví na dlouho očekávané vánoční svátky. 

Vyrábíme si adventní věnce, zapálíme první adventní svíčku.  

Při pomyšlení na Vánoce se nám jistě vybaví stříhání 

“Barborek“, házení botou, pouštění skořápek, rozkrajování 

jablíček. Vánoce jsou časem splněných přání, setkáváním se  

s blízkými a nejvíc radosti přináší dětem. 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.  

 

Krásný čas vánoční Vám přejí za kolektiv autorů 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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V pondělí 2. prosince v 16.30 hod. – slavnostní rozsvícení 

Domovského stromu za doprovodu hudebního vystoupení dětí 

ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Lenky Lipenské. 

Ve čtvrtek 5. prosince od 14 hod. – Vás všechny na 

pokojích navštíví Mikuláš se svojí družinou. 

Ve středu 11. prosince ve 14 hod. – vánoční ladění s VOX 

COLORIS přijďte si poslechnout oblíbený gymnaziální sbor. 

V úterý 17. prosince ve 14 hod. – si přijďte poslechnout 

malé klavírníky ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. Své vystoupení si 

připravily pod vedením paní učitelky Kamily Šejnohové. 

Ve středu 18. prosince od 9.30 hod. – nás přijdou potěšit 

děti ze Speciální školy Ústí nad Orlicí.  

Ve středu 18. prosince od 13.30 hod. – VÁNOČNÍ 

KAVÁRNIČKA – pohodové posezení u dobrého punče a 

cukroví a tónů známých koled. Možná Vás čeká i malé (milé) 

překvapení  
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Nezapomeňte také na: 

Malované zpívání s Renčou: 09. 12. od 14 hod. 

Muzikoterapii s Kájou: 3. 12. od 14 hod. 

Biblické hodinky: čtvrtek 5. a 19. 12. od 10 hod.; úterý 10. 12. 

od 13 hod. 

Sledujte nástěnky, je pravděpodobné, že se nabídka 

prosincových aktivit ještě rozroste  
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Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a 

poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným 

dnem v týdnu jako září. 21. 

prosince nebo 22. prosince je 

zimní slunovrat. Slunce stojí 

nad obratníkem Kozoroha. V 

tento den je na severní 

polokouli nejkra tší den v 

roce. Noc je nejdelší. V římském kalendáři byl prosinec 

desátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích 

december, podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly 

přidány ještě další dva měsíce. V církevním kalendáři, podle 

toho, na který den připadá Štědrý den, začíná poslední neděli v 

listopadu nebo první neděli prosince advent. Pokud je 29., 30. 

nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k 

prvnímu týdnu příštího roku. V 

takovém případě končí poslední 

týden v roce společně s poslední 

nedělí v prosinci. Takový rok má 

vždy 52 kalendářních týdnů. 

Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_Kozoroha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
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(problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už 

jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může, ale být 

odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase, 

jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další 

možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s 

vánočním koledováním.  

 

PRANOSTIKY 

 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.  

 Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.  

 Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.  

 Na svatou Lucii jasný den, urodí se 

konopí a len.  

 Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva 

potom blátem oplývá.  

 Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou 

vajíčka slepičky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prase


7 
 

  

Přemýšleli jste, odkud se vzala tradice pečení cukroví? Možná 

Vás to překvapí, ale vánoční cukroví není tak úplně křesťanský 

zvyk. Původně se peklo i z 

naprosto jiných důvodů, 

než je mlsání. Pojďte 

spolu s námi odhalit 

roušku této krásné tradice 

a zjistit, kdy to všechno 

začalo a proč se vlastně cukroví peče. Navíc Vám dáme pár 

tipů, kdy začít péct cukroví, aby bylo tak akorát uleželé. 

Historie vánočního cukroví sahá až do 16. století 

Tradice vánočního cukroví se do současné podoby začala 

formovat v 19. století. Její 

původ však sahá ještě o 

několik let zpět, a to až do 16. 

století. Všechno začalo u 

našich předků vyznávajících 

starou víru a přírodní bohy. U pohanů. 
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A proč se peklo vánoční cukroví? K mlsání to nebylo. 

Vánoční cukroví sloužilo k ochraně domu, rodiny a zvířat před 

temnými silami. Pohané věšeli vánoční cukroví na různá místa 

na stavení, do chlévů a na ovocné stromy, aby se rodině a 

zvířectvu dařilo a úroda byla hojná. 

Jaké se peklo cukroví kdysi? 

Vánoční cukroví se od dob našich předků hodně změnilo. Kdysi 

hrály velkou roli ingredience jako sušené ovoce, ořechy a med. 

Byly dostupnější, na rozdíl 

od mouky a cukru, které v 

chudších rodinách 

představovaly nedostatkové 

zboží. Peklo se cukroví ve 

tvaru koleček (symbol 

Slunce) a ve tvaru zvířat. A pokud se cukroví hospodyňce 

spálilo nebo nepovedlo, hrozila ji nemoc nebo smrt v rodině. 

Kdy se začíná péct vánoční cukroví? 

Zjistěte si, kdy začíná advent. V tu dobu je totiž ideální začínat 

s pečením cukroví. Advent v roce 2016 začíná už 27. 11. S 

přípravou nedoporučujeme čekat na poslední chvíli. Pokud 

chcete mít vše pod kontrolou a cukroví si hezky napéct doma, 
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naplánujte si vše dopředu. A nejlépe zapojte celou rodinu. 

Pečení cukroví není jen povinnost, můžete z toho udělat zábavu 

pro celou rodinu. Klidně si pár týdnů dopředu sepište, které 

cukroví chcete 

péct, které 

suroviny Vám 

doma chybí a 

které konkrétní 

dny budete mít 

čas na pečení. Nezapomeňte také na to, že jednotlivé druhy 

cukroví se nechávají uležet různě dlouhou dobu. 

Pár tipů, kdy začít péct cukroví 

 Tři týdny před Štědrým dnem – zázvorky, vanilkové 

rohlíčky, kokosové cukroví a perníčky. 

 Dva týdny před Štědrým dnem – linecké (tmavé i světlé). 

 Týden před Štědrým dnem – makronky, světlé cukroví z 

bílých těst a nepečené cukroví. 

 Den před Štědrým dnem – Vánočka. 

Součástí Vánoc je také tradiční štola. Je to lahodný pečený 

moučník s rozinkami, brusinkami, mandlemi a cukrovou 

krustou. Vánoční atmosféru také vytváří vůně rumu a citrónové 

kůry skrývající se v mandlovém marcipánu.  

https://www.ollies.cz/sladke-pecivo/stola
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Vánoční čas začíná adventem. Původ má v katolické církvi. Je 

to radostné očekávání a těšení se na příchod Spasitele – Ježíše 

Krista. I když v posledních letech poklid rozjímání a ticho 

nahradil všeobecný shon a chvat při shánění kaprů, stromků, 

malých i velkých dárků, pečení cukroví, i když se mnozí na 

prapůvod oněch 4 adventních týdnů ani nerozpomenou, celou 

řadu zvyků, které vznikly v dávné minulosti, zachováváme a 

dodržujeme dosud. Od první adventní neděle až do poloviny 

prosince se věřící soustřeďují na očekávání druhého příchodu 

Krista na konci věků a na Poslední soud. Je to období ve 

znamení pokání. Barvou pokání je fialová, proto i mešní roucha 

mají tuto barvu. 

SVÁTEK MÁ ONDŘEJ 

30. listopadu má svátek sv. Ondřej. S ohledem na způsob 

výpočtu počátku adventu je tento svátek někdy jeho součástí, 

jindy nikoliv. Svatému Ondřejovi bývala v minulosti 

připisována magická moc, která byla spojována s pohanskou 

představou otevírání země démonům zimy. Svatý Ondřej proto 

pomáhal při zaříkávání zlých duchů. 
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Zvyky: 

O půlnoci dívky klepaly na kurník. Když se dívce ozval kohout, 

mohla chystat veselku, když slepice, měla na vdávání času dost. 

Některé zvyky hraničily s černou magií. Z žab na svatého 

Ondřeje chycených se například dělal i nápoj lásky, rozemletou 

žábu dívky zapékaly do koláčů, aby se zbavily nežádoucího 

ženicha. Babky kořenářky v noci na sv. Ondřeje věštily 

budoucnost. Pod hrnečky ukryly hlínu ze hřbitova – byla 

symbolem smrti, prsten – do roka jistá svatba, chléb – bohatství 

a blahobyt, hřeben – nemoc. Stačilo pak hrnečky zamíchat, 

jeden otočit a bylo jasné, co vás čeká. 

Doporučení: 

Předpovídat budoucnost můžete i vy dnes. Dejte pod hrnečky 

různé symboly, a pak můžete za svitu adventní svíčky začít 

věštit. 

SVÁTEK MÁ BARBORA 

4. prosince má svátek sv. Barbora. Svatá Barbora byla od 

nepaměti považována za patronku horníků, sedláků, stavebních 

dělníků, architektů, ale i hrobníků, zvoníků a hasičů. A to výčet 

není zdaleka u konce. Není tedy divu, že v minulosti byl právě 

tento svátek tak oblíben. 
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Zvyky: 

V minulosti chodívaly Barbory po vsi vždy ve skupinkách po 

třech. Prý je na zem spouštěl sám svatý Petr. Dívky, oblečené 

do bílého roucha, rozdávaly sladká perníková srdíčka. Občas 

také strašívaly děti hlavou, vyřezanou 

z tykve a napíchnutou na tyči. Stačilo 

ale slušně pozdravit, zazpívat písničku 

o svaté Barborce a ta dětem za to dala 

cukroví i ovoce. Na svátek sv. Barbory 

dívky, které se chtějí vdávat, dávají do vázy třešňovou větvičku. 

Když do Vánoc rozkvete, mají velkou šanci se v příštím roce 

vdát. Větvička se vždy otočila směrem, odkud přijde ženich.  

Doporučení: 

Třešňové větvičky se musí trhat po setmění, v opačném případě 

kouzlo nefunguje. 

SVÁTEK MÁ MIKULÁŠ 

5. prosince slaví svátek sv. Mikuláš. První předvánoční nadílka 

čeká na hodné děti na Mikuláše. Čert, Anděl a Mikuláš chodí 

dům od domu a hodné děti obdarovává sladkostmi, zlobivým 

pak nadělí uhlí nebo bramboru. 
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Zvyky: 

V minulosti se o tomto dni zjevovala Mikuláška místo svého 

syna Mikuláše. Ta příliš často dárky nerozdávala. Spíš trestala 

zlobivé děti metlou a nabádala k poslušnosti. Každý ji hned 

poznal podle rozcuchaných vlasů a zamoučeného obličeje. 

K její obvyklé výbavě patřily 

březové pruty, košík s dárky a 

zvonec. Nebyla v jádru zlá, ale 

lidé před ní raději zavírali dveře 

a čekali na hodného Mikuláše 

s Andělem a to i přesto, že je často doprovázel pravý Belzebub.  

Doporučení: 

Aby k vám Mikuláš s nadílkou trefil, můžete si okna vyzdobit. 

SVÁTEK MÁ LUCIE 

13. prosince má svátek sv. Lucie. Svatá Lucie je jednou 

z historicky doložených žen, které zemřely mučednickou smrtí. 

I když patříval tento svátek k nejhezčím v adventu, upadl dnes 

již v zapomnění. Říká se: Svatá Lucie noci upije, ale dne 

nepřidá. 

Zvyky: 

Vánoční uklízení nám sice zůstalo, ale že za to může právě svatá 

Lucie, už málokdo dnes ví. Nejpozději na svátek svaté Lucie 
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musela být domácnost jako ze škatulky, jinak se totiž Lucie na 

hospodyni zlobila. V Itálii, odkud svatá Lucie pochází, byl už 

od středověku její svátek spojen se světelným průvodem. 

Oblíben je i ve Švédsku, kde tuto světici ztělesňuje dívka, 

oblečená do dlouhých bílých šatů s věncem hořících svící 

kolem hlavy. 

Naši předkové věřili, že právě v tento den se scházejí 

čarodějnice, aby kuly své pikle. Svatá Lucie byla považována 

vždy za velmi mocnou ochranitelku před jejich kouzly. A tam, 

kde už nestačila modlitba, přidávaly hospodyně zvířatům do 

potravy kus zaříkávaného těsta, smíchaného se svatojánským 

kořením. Neuvěřitelnou moc mělo prý i poleno, které hospodář 

odložil na svatou stranou. Když jím na Štědrý den zapálil v peci 

oheň, měl jistotu, že po celý rok nebudou mít nad chalupou moc 

žádné temné síly ani čarodějnice. Ochranou bývaly i tři křížky, 

které hospodář namaloval nad dveřmi do stavení. 

Jak poznat mezi ženami čarodějnici? 

S tím si naši předci věděli rady. Stačilo o svaté Lucii zhotovit 

stoličku, na jejíž horní desce byl suk. Když se hospodář na Boží 

hod ukryl v kostele za oltář, suk vyrazil a podíval se na 

shromážděný dav. Ta z žen, která byla otočena zády, byla 

čarodějnice. S ostudou pak byla z kostela vykázána. Vrh 
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Radhošť, opředený různými tajemnými historkami, byl také 

spojován s těmi nejbujařejšími čarodějnickými slety. 

 

Konečně sluníčko zapadlo a na obloze se objevila první hvězda. 

Nastal Štědrý večer. Jedinečný, tolik očekávaný, plný příslibu 

roku ještě lepšího, než byl minulý. 

Jak naši předci slavili Štědrý večer?  

Skončil adventní půst, s ním končila i doba rozjímání. S první 

hvězdou věřící usedli ke stolu, ke štědrovečerní večeři. Ta měla 

vždy velký význam. Vždyť i Ježíš se se svými učedníky 

v předvečer své smrti loučil večeří. Štědrovečerní večeře je 

radostná, plná očekávání, zahajovala oslavy narození Páně. 

Každý u stolu se musel obléknout do svátečního. I hospodyně 

musela odložit 

zástěru. Na stůl se 

prostřel sváteční 

bílý ubrus, pod 

talíře se ukrývaly 

drobné mince nebo 

alespoň šupina z kapra, aby se po celý rok v hospodářství držely 
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peníze. Jakmile vyšla na nebi první hvězda, hospodář, hlava 

rodiny, zahájil večeři modlitbou. V ní děkoval za všechno 

dobré, co uplynulý rok přinesl, a prosil o požehnání pro 

všechny, kdo se sešli pod rodnou střechou ke štědrovečerní 

večeři. Na stole muselo být trochu od všech plodin, které se 

pěstovaly na poli nebo které v příštím roce chtěl hospodář 

pěstovat. Jedlo se mlčky, to proto, aby se nevyrušili duchové 

předků – tady se mísily, ostatně jako v mnoha dalších případech 

o těchto svátcích, předkřesťanské zvyky. Často se jedlo 

symbolicky z jedné mísy. Na stole muselo být devatero 

pokrmů. Věřilo se, že čím bohatší večeře bude, tím bohatší bude 

úroda v příštím roce. S prvním soustem se vzpomínalo na duše 

všech blízkých, kteří již zemřeli.  

Jako první chod se obvykle podávaly oplatky nebo kousky 

chleba s medem, to proto, aby se všichni stolovníci dožili ve 

zdraví příštích Vánoc. Místo chleba se také často podávaly ke 

štědrovečerní večeři speciálně připravené žemle z chlebového 

těsta pečené bez omastku, které se jedly zásadně teplé. 

Základem večeře byla polévka. Obvykle byla bramborová, 

kroupová, jáhlová nebo houbová. Rybí, tak jak ji známe dnes, 

se objevovala na stolech u obyvatel z oblasti rybníků a blat. 

Dalším chodem bývala kaše, která se vařila z celých zrn, což 
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symbolizovalo bohatou úrodu a tedy i bohatství. V některých 

rodinách se jedl hrách neslaný a nemastný, jako symbol trpkého 

osudu Krista. Hrách často přicházel na stůl v podobě pro nás 

dost nezvyklé – na sladko, sypaný perníkem. Tomuto pokrmu 

se říkalo pučálka. Typickým vánočním jídlem býval černý 

kuba, který se připravoval z hub, krup a někdy také s kouskem 

uzeného. Právě houby dávaly kroupám černou barvu. Ke 

kubovi se někde podávaly nakládané kyselé švestky. Naši 

předkové je nakládali téměř stejně jako okurky. Právě kuba 

zaručoval rodině po celý rok štěstí.  

Oblíbená byla také kaše z jáhel, které se říkalo kuťja, byla opět 

slazená medem a ti zámožnější do ní přidávali i rozinky. K ní 

hospodyně obvykle smažila malé lívance, které tvarem i barvou 

připomínaly sluníčko a symbolizovaly tak příchod jara. 

V horských oblastech se vařívalo houbové kyselo s knedlíkem 

nebo krupicová kaše s houbami a chlebem.  

O štědrovečerní večeři se jídávalo mnoho ovoce, což byl 

symbol novorozeného syna Božího. Naše šlechta si 

pochutnávala na racích i rybách ve všech možných podobách, a 

to i na sladko s knedlíkem, jídávala placičky s kaviárem, 

objevovala se i zvěřina. Na stůl prostých lidí se ryba dostala 

mnohem později, když klesly jejich ceny a staly se dostupnější 
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pro širší veřejnost. Vánočky pak musely vydržet až do Nového 

roku. Kromě vody se pilo pivo, pálenka a v šlechtických 

rodinách také šampaňské, ale to bylo známkou velkého luxusu.  

Je patrné, že všechno na štědrovečerní tabuli mělo svůj skrytý 

smysl a význam. Od stolu nikdo nesměl vstát dříve, než k tomu 

dal hospodář pokyn. Tím ale Štědrý večer neskončil. Po večeři 

se rozdávaly dárky, přitom se pamatovalo i na domácí zvířata. 

Každý musel něco dostat. Koze odkládala hospodyně od 

každého chodu kousek, kráva dostala chleba s česnekem, 

slepice dostaly zrní a hrách, nezapomnělo se ani na psa, který 

se s kohoutem podělil o česnek. Pak přišla na řadu zahrada. Do 

studny hospodář vhodil peníz pro štěstí a kus vánočky, aby 

nevyschla, drobky házel do stodoly do myším, aby ušetřily 

úrodu, kosti z ryby chránily zahradu před krtky. 

Také v zimě jsem musel chodit odvádět boty. Chodíval jsem 

rád, když bývalo krásně, ale někdy to bývaly neradostné cesty 

s hlubokými závějemi, po kluzkých pěšinách a rozbředlém 

sněhem. Zato když bylo krásně, poklouzal jsem se na těch 

cestách až do únavy na zamrzlých potocích, mezi vysokými 
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olšemi, kde bývala krásná, přímo pohádková zákoutí. Vesničky 

bývaly celé zapadlé ve sněhu, a když jsem se při návratu k 

domovu obrátil a na některou se zadíval, bylo ji sotva vidět v 

bílé krajině. To vám bývala krása! Někde ve statcích už svítili, 

z komínů stoupal k obloze modrý kouř a občas projel tvrdým 

vzduchem výskot 

dětí, štěkot psů a rány 

sekyrou do tvrdého 

dříví. Často jsem se 

proto z takových cest 

vracíval až za tmy. 

A jen zpěv ptactva mi v zimě chyběl. Po cestách sice pobíhali 

rychlými krůčky skromní chocholoušové, ale i ti smutně tíkali 

nad tou svou bídou, že mi z toho bývalo až teskno. Občas také 

zlostně zakrákaly vrány, které bezradně poletovaly nad 

skoupou přírodou. Zato jsem byl radostí celý bez sebe, když 

jsem spatřil nad potůčkem poletovat překrásného ledňáčka. 

Jiskříval mezi vrbovými pruty obalenými sněhem jako velký 

drahokam.  

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 
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těšil jsem se na Vánoce pro jejich krásnou náladu. Stromeček 

míval jsem sice jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy 

z něho větší radost než některé bohaté děti, které měly 

stromečky až do stropu. 

Stával na stole, zadělán 

pevně do starého železného 

moždíře, aby se nepřevalil. 

Kol dokola visely na něm 

řetízky z barevných papírů, 

na větvích viselo cukroví zabalené v řasnatých papírkách 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 

http://rwww.radostne-vanoce.cz/wp-content/uploads/2015/07/JL6.jpg
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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 

chvíle, 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 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 přebíhali po vsi sem tam od 

statku ke statku koledníci.  
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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 zběhali. 

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 některým bylo těch několik 

vykoledovaných 

mlsků to jediné, co 

o vánočních 

svátcích užily. 
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„Paní sousedko, nešla byste nám zabít 

kapra?“ 

„Proč zrovna já, Mirečku?“ 

„Tatínek říkal, že máte strašnou ránu.“ 

„Už druhé Vánoce se mi podařilo udělat své 

dcerce ohromnou radost.“ 

„ A čím?“ 

„Vloni jsem jí koupil klavír a letos ho prodal.“ 
 

„Slyšela jsem, že tvůj muž je fantastický. 

Prý ti k Vánocům daroval briliantový 

náhrdelník.“ 

„Jo, ale nesmím ho nosit.“ 

 „Aby ti ho kamarádky nezáviděly?“ 

„Ne, zatím po něm pátrá policie.“ 
 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, 

zapal vánoční stromeček.” Za chvíli přijde 

Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat 

nemusíš,” oznamuje ženě na začátku 

prosince pan Vaněk. „Stačí, když mne 

budeš milovat a budeš mi věrná.” 

„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už 

jsem ti koupila kravatu.” 
 

O Vánocích 

spadne na 

hladinu rybníka 

kousek housky. 

Vidí to kapr, 

zarazí se a varuje 

ostatní: „Nikdo 

ani hnout, v tom 

bude nějakej 

háček, ….“ 
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1. Co přesně znamená slovo advent?  

a) Příprava 

b) Příchod 

c) Svátek 

2. Jaká je liturgická barva adventu?  

a) Bílá 

b) Zelená 

c) Fialová 

3. Co bývalo typické pro prožívání adventu? 

a) Taneční zábavy 

b) Pečení husy, koštování vína 

c) Půst 

4.  Lidové pranostiky věštily počasí na celý advent z počasí 

v jeden den. Který?  

a) Na Lucii 

b) Na Barboru 

c) Na Mikuláše 

5. Jak se také nazývají čtyři adventní neděle?  

a) Železná, bronzová, stříbrná a zlatá 

b) Zelená, fialová, růžová a bílá 
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c) Smetná, zelená, velká, bílá 

6. Jaká nejčastější pověra se pojí s třešňovými větvičkami, 

tzv. "barborkami"?  

a) Které dívce na Štědrý den rozkvetou, ta se příští rok vdá. 

b) Kterému hospodáři na Štědrý den vykvetou, bude mít 

dobrou úrodu. 

c) Které domácnosti do Štědrého dne nevykvete, bude mít 

příští rok smůlu. 

7. Který ručně dělaný výrobek se nepojil s adventem?  

a) Vrkoč 

b) Třesolka 

c) Družbanec 

d) Zahrádka 

e) Svět neboli král 

8. Mnoho zvyků se pojí také s Luckami, které rovněž 

během adventu slaví svátek. Který z těchto zvyků však 

Lucky nevykonávaly?  

a) Kontrolovaly, zda mají hospodyně naklizeno 

b) Kontrolovaly, zda se děti řádně postí 

c) Obdarovávaly děti pamlsky 

d) Kontrolovaly, zda ženy nepředou či nederou peří 
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9.  Dne 5. prosince tradičně chodí Mikuláš a naděluje dětem 

sladkosti, ovoce a malé dárečky. Chodili v českých 

zemích vždy jen Mikuláš, anděl a čert?  

a) Ano 

b) Ne, Mikuláše mohl doprovázet průvod různorodých masek 

c) Ne, v českých zemích dříve chodili vždy jen Mikuláš a 

Mikuláška. Až později Mikulášku vytěsnili čert a anděl. 

10.  Nejen postava čerta mohla během adventu děti na 

původním českém venkově prohnat. Kolem kostela je s 

metlou pronásledovala jedna postava s černou špičatou 

čepicí a závojem. Jak se jmenovala?  

a) Perchta 

b) Lucka 

c) Ambrož 

 

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8c, 9b, 10c. 
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8. 11. 2019 - před 80 lety jistý George Elser zrealizoval smělý 

plán na odstranění Adolfa Hitlera. Dne 8. 11. 1939 se v sále 

Měšťanského pivovaru v Mnichově sešli veteráni NSDAP, aby 

vyslechli projev vůdce. Přesně dvacet minut po 21. hodině se 

objevil záblesk a po něm mohutná rána. Tlaková vlna exploze 

roztrhla sloup a v místě tribuny se střešní konstrukce zřítila na 

řečnický pult a okolní stoly. Plán na Hitlerovo zneškodnění ale 

nevyšel, nacistický vůdce už byl pryč. 

9. 11. 2019 - Německo si připomnělo 30. výročí pádu Berlínské 

zdi. Velkolepých oslav výročí 

události, která předznamenala 

sjednocení Německa a konec 

studené války se zúčastnily 

domácí i zahraniční politické 

špičky, za Českou republiku prezident Miloš Zeman.  

9. 11. 2019 – „Končíme a začínáme“, tak v Jablonci nad Nisou 

pojmenovali akci, která odstartovala finální část boje za 

záchranu vzácných varhan v největším jabloneckém kostele 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Nástroj, jenž je součástí kostela 

už od roku 1932, se nikdy neopravoval a po více než 85 letech 

je v kritickém stavu. Kvůli jeho záchraně proto před dvěma lety 
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vznikl nadační fond, který na nákladnou opravu sbírá peníze. 

Renovace má přijít až na šest milionů korun. 

10. 11. 2019 - Před 80 lety, 11. listopadu 1939, zemřel student 

medicíny Jan Opletal. Podlehl následkům střelného zranění, 

které utrpěl při demonstraci proti německým okupantům z 28. 

října téhož roku v Praze. Jméno Jana Opletala spojuje v našich 

dějinách 28. říjen se 17. listopadem a nadále zůstává symbolem 

hrdého vzdoru nacistům. Méně známou obětí nacistických 

represí z roku 1939 byl dělník Václav Sedláček. 

11. 11. 2019 - Nevšední podívanou skýtala orlická vodní nádrž 

na rozhraní středních a jižních 

Čech. Díky řízenému poklesu 

hladiny se po letech ukázaly 

nejen dlouhé břehy, ale i 

pozůstatky stařičkých 

zaplavených domů, jezů a dalších staveb. 

15. 11. 2019 - Na střeše pražského nákupního centra Arkády 

Pankrác bylo otevřeno největší medúzárium v Evropě. K vidění 

je zde na deset tisíc medúz patřících k několika desítkám 

žahavých, neškodných či nesmrtelných druhů v 38 akváriích. 

Ve světě konkuruje pražskému medúzáriu jen Kanada a 

Japonsko. 
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22. 11. 2019 - Zavřít se do klece nebo do auta a nechat do sebe 

uhodit blesk – i to si mohli vyzkoušet dobrovolníci v 

 laboratořích velmi vysokého napětí. EGU–HV Laboratory v 

 pražských Běchovicích otevřela dveře návštěvníkům, kterým 

celé dopoledne létaly nad hlavami blesky. Kromě své běžné 

práce jim totiž technici představili také krásu některých 

elektrických jevů i mnohé slavné vynálezy. 

23. 11. 2019 - Nejslavnější a nejvýznamnější z amerických 

soutěží vín, tradiční San Francisco International Wine and 

Spirits Competition, se stala dějištěm senzace. V šesti 

kategoriích této soutěže vyhrála vína moravských vinařů. 

26. 11. 2019 - Věstonická Venuše, originál mimořádně cenného 

artefaktu starého téměř 30 tisíc let, dorazila za 

přísných bezpečnostních opatření pod 

dohledem ozbrojené eskorty z Moravského 

zemského muzea v Brně do Vlastivědného 

muzea v Olomouci. Tam bude k vidění do 8. 

prosince.  

26. 11. 2019 - Na Staroměstské 

náměstí v Praze doputoval ze 

soukromé zahrady v Semilech 

vánoční strom. Smrk ztepilý je 
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podle letokruhů starý 56 let a vysoký 25 metrů. Poprvé se 

rozsvítil v sobotu 30. listopadu v 16:30.  

28. 11. 2019 - Symbolický poslední vozík s tunou uhlí vyvezli 

na povrch horníci v Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku. Těžební 

společnost OKD tak slavnostně ukončila těžbu na šachtě, jejíž 

stavba začala v roce 1890. Za 129 let historie dolu vydolovali 

horníci ze země 145 433 160 tun černého uhlí. 

 

Navštívila nás oblíbená skupina Viola, manželé Náhlíkovi nás 

provedli svoji cestou po Americe, zpívali jsme si při 

muzikoterapii, potěšili jsme se s kocourkem Bělíkem, společně 

jsme tvořili s dětmi ze ZŠ 

Bratří Čapků. Nechybělo ani 

posezení u šálku kávy a 

dobrého vína, díky panu 

Bartoňovi jsme navštívili 

místa našich krásných 

Orlických hor. Samozřejmě 
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jsme si také díky našim rehabilitačním sestřičkám mohli 

dopřávat wellness hodinky  
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