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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

12. číslo/ Prosinec 2016 

 

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.  

Adventní čas je doba, kdy každý rád vzpomene na své dětství, 

atmosféru vánočních příprav a milá setkávání s blízkými.  

V prvním týdnu adventním přivítáme Mikuláše a jeho čertovské 

pomocníky. A i po zbytek času čekání na Vánoce se máme na 

co těšit – více o vánočním programu se dozvíte na následujících 

stránkách Měsíčníku.  

O Vánocích rozdáváme radost, lásku, pohodu. Vánoce jsou 

časem splněných přání. 

Krásný čas vánoční Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Advent je tu, zase jsme na konci 

roku 

V pondělí 28. 11. jsme rozsvítili 

vánoční strom před vchodem do Domova. Hostů přišlo více než 

loni a i těch ozdob na stromě přibylo (v tom přibývání chceme 

příští rok pokračovat). Vystoupení dětí ze Čtyřlístku bylo moc 

pěkné, ale bylo jim asi zima, snad to neodstonají.  

Předvánoční čas v Domově zkomplikoval zvýšený nález 

baktérií v teplovodním potrubí, což znemožnilo sprchování, ale 

ve spolupráci se společností TEPVOS a městem jsme učinili 

opatření a připravujeme nový odběr vzorků, který by měl 

potvrdit, že je vše v pořádku. Situace by se v budoucnu neměla 

opakovat, protože v prosinci bude v naší kotelně instalována 

pokročilá technologie dezinfekce teplé vody.   

Z technických věcí je před dokončením velká oprava střechy na 

budově C a někteří z vás si možná všimli opraveného schodiště 

před bočním vchodem z parkoviště do budovy B. Ještě nás 

v prosinci čeká generální oprava starého výtahu v budově B, na 

kterou netrpělivě čekají především naši vozíčkáři, kterým se do 

nového výtahu bude mnohem lépe nastupovat. 
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Rok 2016 byl u nás v Domově především rokem stavebních 

úprav – a rok 2017 nebude jiný. Ani v roce 2016 se nám 

nevyhnuly odchody – ale nechyběly ani příchody, jak mezi 

obyvateli, tak mezi zaměstnanci. Chtěl bych za spolupráci a 

sounáležitost s Domovem poděkovat všem, kdo v Domově 

pracují, od vedoucích po uklízečky. Práce každého z vás je 

důležitá, má smysl a hodnotu. Za podporu je třeba poděkovat 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Pardubickému kraji a 

především Městu Ústí nad Orlicí, které je naším zřizovatelem a 

prvnímu místostarostovi panu Jiřímu Preclíkovi, který toho 

letos pro Domov hodně udělal. Těší nás i zájem okolních měst 

a obcí a soukromých dárců, kteří přispěli v roce 2016 na provoz 

Domova. Děkujeme! 

Ano, zase se blíží Vánoce. Přeji nám všem, aby byly plné 

naděje. Protože naděje má být doma i v Domově, přes všechny 

ty nemoci, bolesti a trápení stáří. Naděje je slovo, které 

k Vánocům neodmyslitelně patří, je jejich podstatou. Dokud 

žijeme, nikdy není pozdě na naději, není pozdě otevřít jí svůj 

život – té naději, o níž zpíváme ve vánočních koledách a která 

souvisí s tím dávným betlémským 

narozením. 

Jan Vojvodík, ředitel 

 



5 
 

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 tělocvičně ve 4. patře. 

Vystoupí děti ze Speciální 

školy Ústí nad Orlicí. Přijďte do jídelny v 1.patře budovy B. 

 nás navštíví členky ČČK 

v doprovodu dětí ze ZŠ Třebovská. 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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 O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 

  Po svaté Baruši střez nosu i uší! 

  O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

  Svatý Mikuláš splachuje břehy. 

  Na svatého Mikuláše už je 

zima celá naše.  

 Není-li prosinec studený, 

bude příští rok hubený. 

 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

 Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v 

běhu. 

 Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 

 O svaté Albíně schovej se do síně. 

 Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní 

obilí. 

 Padá-li na Boží hod 

vánoční sníh, hodně 

obilí bude na polích. 
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Vánoce u nás patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. 

Ohlašují a oslavují příchod Spasitele, stejně tak jako 

symbolický nástup slunovratu. Lidé si v tomto období 

projevují vzájemným obdarováním lásku, náklonnost 

a vděčnost. 

Den Ježíšova narození se slaví v křesťanském světě od 4. stol. 

25. prosince. Na tento den připadala slavnost "neporaženého 

slunce". Východní církev slavívala narození Krista 6. ledna. 

Západní církev v Římě slavila 25. prosince. Pozdě po řadu 

století překryla tento obsah svátku úcta ke svatým třem králům.  

Asi od 16. stol. se rozšířily 

dnes ještě trvající zvyky: 

domácí jesle, obdarovávání 

dětí, ozdobená jedle. 

 

Vánoce 

Vánoční čas patří mezi 

nejkrásnější období roku.  

Těší se na něj většina lidí a 

děti snad úplně všechny. Je 
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to čas, kdy máme odpočívat po celoroční práci, čas setkávání 

s rodinou i přáteli. Je to také období tajemství a očekávání. 

V dnešní době se z Vánoc stává období shonu, úklidu, velkých 

nákupů a shánění drahých dárků. Často zapomínáme na 

původní význam těchto svátků, kdy se oslavoval příchod Krista 

na svět pokorou, vděčností, radostí. Připomeňme si čas, kdy lidé 

měli mnohem méně 

materiálních věcí, ale 

dokázali se radovat 

z toho mála, co jim 

patřilo. Kdy dokázali 

vnímat tajemné, 

nadpřirozené i 

zázračné okamžiky mnohem více než nyní.  Svět byl pro 

všechny mnohem méně známý, všude kolem bylo mnoho 

tajemství, byl zde prostor pro magii, poezii i pro kouzla. 

Připomeňme si proto i my pověry, mýty a vánoční kouzla, které 

provázely každou domácnost během Vánočních svátku. Zkuste 

i Vy na chvíli přijmout pohádková pravidla tohoto období a 

uvěřit v existenci vodníků, bludiček, draků, králů, princezen a 

hlavně kouzelných okamžiků. Nechte promluvit svou fantazii, 

podlehněte kouzlu tohoto času a zkuste také některý známý či 



9 
 

méně známý zvyk, jež Vám připomene čas dětství a možná 

rozzáří Vaše oči a pohladí Vaši duši. Není nutné dělat všechny 

zvyky, zvolte si ty, které jsou Vám blízké, a už jste se zkoušeli 

nebo naopak vyberte ten, který neznáte.  

 

Kapří šupina 

Do peněženky vložíme jednu až tři 

šupiny z vánočního kapra. Dokud 

máme šupinky u sebe, přitahují k nám 

peníze. 

 

Ořech 

Večer před Štědrým večerem si 

k posteli připravíme velký ořech. 

Ráno po probuzení jej 

rozlouskneme a na lačno sníme. Po 

celý rok nás nebudou trápit štěnice a 

blechy.  

 

Med 

Na Štědrý den si potřeme spánky medem a 

celý příští rok nás budou mít všichni rádi.   
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Koupání 

Na Štědrý den se vyseká díra 

v ledu a celí se ponoříme do 

ledové vody. Tato voda nám do 

těla vlije životodárnou sílu a 

přinese nám zdraví po celý 

příští rok. Při koupání je možné 

výskat i křičet z plných plic, na zdraví to nemá vliv.   

 

Chůze ve sněhu 

Pokud je na Štědrý den sníh, 

potom přestaňte váhat a 

vyběhněte bosky ven a běhejte ve 

sněhu tak dlouho, až Vás nohy budou zábst. Chodidly do nás 

pronikne síla a zdraví a vydrží po celý rok. Také je možné celou 

pokožku potírat sněhem, toto potírání přináší krásu.  

 

Peníze na štědrovečerním stole 

Při štědrovečerní večeři se mají dát 

peníze pod talíř nebo pod ubrus, aby celý 

příští rok jsme měli hojnost a dostatek. Ještě silnější účinnost 

má držení drobné mince v levé ruce. 
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Vánočka 

Chce-li se děvče vdávat a žádný mládenec není nablízku, potom 

musí dívka během Štědrého dne tajně 

posbírat devět patek od vánoček. 

Zaručený prostředek jak se do roka 

vdát. 

 

Třesení bezem 

Další zvyk pro vdavekchtivá děvčata. Po večeři je nutné se 

nepozorovaně vykrást z domu, dojít k vyhlédnutému bezu a 

pořádně s ním zatřást. Při 

třesení je nutné opakovat: 

Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, 

kde můj milý dnes.“ Po celý 

večer potom musí dívka 

poslouchat, z které strany 

nějaký pes zaštěká či zakňučí. Z té strany odkud se štěkání 

ozývá, můžeme očekávat buď ženicha, nebo psa. Podle štěkání, 

rasy či velikosti psa je možné usuzovat na charakter či 

vlastnosti budoucího partnera. Například podvraťák či pouliční 

směska oznamuje milého a všestranného mládence. Bernardýn 
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může zvěstovat řezníka či kulturistu a načinčaná Fifinka by 

mohla znamenat maminčina mazánka. 

 

Jablečné slupky 

Oloupejte opatrně jablíčko tak, aby zůstala celá, dlouhá slupka. 

Získanou spirálu hoďte za hlavu a běžte 

se podívat, jaké písmeno připomíná. 

Potom podle písmenka je možné hádat 

jméno budoucího ženicha. Házení je 

možné opakovat tak dlouho, dokud se 

Vám nepovede rozpoznat písmenko. 

 

Kouzlo s knedlíky 

Toto kouzlo pomáhá 

nerozhodným či příliš 

aktivním. Čeká Vás nějaké 

důležité rozhodnutí, máte několik možností a nevíte, která je 

nejlepší. Připravte si těsto na knedlíky, na papírky napište své 

možnosti a ty vložte do připravovaných knedlíku. Kolik řešení 

je před Vámi, tolik udělejte knedlíku.  Ty potom vložte do vařící 

vody a sledujte, který knedlík první vyplave nahoru. V tomto 

knedlíku je správné rozhodnutí. 
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Zdvihání štěstí 

Pod sedm hrnečků schováme sedm symbolů. Peníz – bohatství. 

Uhlí – nemoc. Prsten – svatba nebo láska. Hřebínek – 

nedostatek. Šáteček – cesta. Chléb – štěstí. Dudlík – dítě. 

Pořádně promíchejte hrnečky a jeden potom zvedněte. Hned 

vidíte, co Vás čeká příští rok. Symboly si můžete i sami 

vymyslet. 

 

Rozkrojení jablíčka nebo rozlousknutí oříšků 

Tato kouzla slouží pro věštění zdraví na příští rok.  

Po štědrovečerní večeři rozkrojíme jablíčko napříč. Pokud je 

uprostřed hvězdička, znamená to dobré zdraví po celý rok. 

Červíci nebo plíseň zvěstují nemoci.   Připravíme si čtyři vlašské 

ořechy a rozloupneme je. Pokud jsou všechny jádra zdravá, celý 

rok budeme zdraví. Jadýrka začernalá nebo zkažená věští 

nemoc. Všechna čtyři jádra zkažená značí velké zdravotní 

problémy. 

 

Pouštění skořápek 

Připravíme si mísu 

s vodou, vlašské oříšky a 

svíčky. Do rozloupnuté 
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skořápky nakapeme trošku vosku a přilepíme kousek svíčky. Tu 

zapálíme a opatrně položíme 

na vodu. Sledujeme, jak se 

skořápky na vodě pohybují, a 

podle pohybu si můžeme 

udělat obrázek, jaký bude 

příští rok.  

Svíčka zůstane na místě a nehýbe se - v příštím roce nebudou 

žádné změny v životě.  

Všechny svíčky se seskupí u sebe - celá rodina bude držet 

pohromadě.  

Skořápka pluje sama daleko od ostatních - majitele čeká cesta 

do světa.  

Dvě skořápky se setkaly uprostřed – v příštím roce může 

vstoupit do života láska.  

Lodička se točí v kruhu – nerozhodnost v životě.  

Skořápka se potopí – nemoci a trápení.  

Svíčka sama od sebe zhasne – majitel nevidí věci, jak jsou 

doopravdy. 

 

A nakonec několik Novoročních věštění a kouzel 

Co děláme tento den, ovlivní náš celý příští rok. 
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Na Nový rok musíme mít na sobě něco nového, abychom příští 

rok byli jako ze škatulky. 

Nesmíme se s nikým hádat, jinak bude celý příští rok jeden 

velký konflikt. 

Nic se nesmí rozbít, protože příští rok bude celý rozkřápaný. 

Máme sníst hrách nebo čočku – přináší nám peníze do dalšího 

roku. 

I pojídání ovaru (prasátko) přináší peníze. 

Rozvěšené prádlo věští nemoci a soužení. 

 

 

Vánoce spolu s Velikonocemi patří mezi největší křesťanské 

svátky. Vánoce oslavují narození Ježíška, který se narodil v 

Betlémě. Od roku 354 n. l. jsou Vánoce uznány oficiálním 

svátkem. Jak ale slaví ostatní státy tyto svátky? Nechte se 

inspirovat nebo si připomeňte své známé v jiných zemích, jak 

asi Vánoce slaví. 

V předkřesťanských dobách se o Vánocích slavil slunovrat. A v 

současné době se (bohužel) Vánoce stávají spíše konzumní 

záležitostí, co nejvíce se najíst a koupit si, co nejdražší dárky. 
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Nicméně je to stále hezké období v roce, kdy se setkáváme se 

svými nejbližšími u tradičního vánočního stromečku, zpívající 

koledy (někteří), uždibující vánoční cukroví (všichni), 

s jesličkami a s již zmiňovanými vánočními dárky. 

 

Vánoce na Slovensku 

Jak slaví Vánoce naši sousedé na 

Slovensku? Naši východní 

sousedé si u vánočního stolu 

dopřávají podobných pochoutek 

jako lidé na Moravě. Mezi nejznámější pokrmy však patří 

polévka ze zelí zahuštěná smetanou nebo mlékem, do které se 

přidávají sušené houby. Říká se jí kapustnica.  

Vánoce v Rusku  

Štědrý den je v Rusku 

obyčejným pracovním dnem. 

Pravoslavné Vánoce totiž 

připadají až na 6. a 7. ledna. 

Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po 

zákazu Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění 

a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky 

od dědy Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené 
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Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém 

z hranostajů. 

Vánoce na Ukrajině 

Na Ukrajině stále užívají juliánský kalendář, tudíž jejich 

Vánoce připadají až na 7. ledna. 

O Štědrém večeru se ukrajinské hospodyně nezastaví, musí 

totiž připravit hned dvanáct různých pokrmů. Dárky roznáší 

Děda Mráz. 

 

Vánoce ve Velké Británii 

Tak například ve Velké Británii namísto Ježíška chodí Otec 

Vánoc (christmas father), tedy starší pán, který přijíždí saněmi 

taženými sobím spřežením a do domu se dostává komínem, aby 

v noci 24. prosince přinesl dětem dárky do punčochy.   Děti se 

pak budí ráno 

zvědavé, zda do 

jejich punčoch 

přibylo hodně 

dárků. Dárky v rodinném kruhu ráno 25. prosince rozbalují 

a při svátečním obědě oslavují. Začátek slavnostního oběda 

začíná přípitkem a symbolickým rozlomením christmas 

cracker. Anglická vánoční večeře se od té naší také liší. Začíná 
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hrachovou polévkou a šunkou. Jako hlavní chod jedí k obědu 

slepici, husu nebo nejčastěji krocana s kaštanovou nádivkou, 

zeleninou a omáčkou. Po hlavním chodu si mohou vybrat z více 

dezertů, mezi nimiž nesmí chybět tradiční anglický švestkový 

pudink - christmas pudding.  

Vánoce v Německu 

Ježíšek má v Německu rezavé vlasy a vousy a k přemisťování 

používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý 

odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné 

ženy. 1. 12. děti dostávají sladké 

adventní kalendáře jako u nás, a až do 

Vánoc otvírají po jednom okénku se 

sladkým překvapením, aby si zkrátili 

čekání na Ježíška mlsáním. Němci 

podobně jako Američané zdobí své 

domy elektrickými žárovkami. Tradičním vánočním 

stromečkem v Německu je jedlička. Na stolech většiny 

domácností leží adventní věnce. Dřevěné betlémy také nejsou 

výjimkou. Dárky dětem přináší 24. prosince Vánoční muž (der 

Weihnachtsmann). Jako tradiční vánoční jídlo se podává kapr 

nebo husa.  
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Vánoce v USA  

Američané převzali britské tradice slavení Vánoc. A tak 

nechybí Santa Claus se 

svými soby, k večeři 

pečený krocan. V USA 

se to na ulicích svítí tisíci 

světly, mají bohatě 

nazdobené domy, vánoční stromky jsou ohromné a dárků je 

také velké množství. 

 

Vánoce v Číně a Japonsku 

Číňané Vánoce spíše neslaví, mnohem více se zaměřují na 

oslavy příchodu čínského Nového roku, který se slaví mezi 21. 

lednem až 21. únorem.  Hodně podobně je na tom i Japonsko, 

kam ale proniká komerce z USA. Nicméně dárky zatím hlavně 

nosí duch 

Hoteisho, 

kterému 

neunikne žádný 

zlobivec, jelikož 

má oči i vzadu na 

hlavě. 
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Když napadl první sníh, říkali nám staří, že Martin přijel na 

bílém koni, a tu jsme si my děti vypočetly, kdy už zase přijde 

Mikuláš. Mívaly jsme před jeho příchodem takový příjemný 

strach, bály jsme se jeho metly i jeho chlupatého sluhy čerta, 

ale zase jsme se těšily na dárky, které nám nadělí. Nebývalo jich 

nikdy mnoho: pár sušených švestek, trochu cukrlat v barevných 

papírcích a několik červených jablíček – ale vždy jsme z těch 

dárků mívaly ohromnou radost, protože byly od Mikuláše.  

A když konečně přišel ten tajemný večer, kdy Mikuláš přichází 

a naděluje, nebyl 

bych vyšel ven ani 

za zlaté prasátko. 

Slyšel jsem, jak tu 

a tam ve vsi 

vřískají děti, a 

každou chvíli 

přeběhl některý větší kluk s dupotem kolem našeho baráku. 

„Toho asi čert honí, kluka nezbedného!“ říkával tatínek svým 

spolupracovníkům u verpánků a všichni takového kluka 

srdečně litovali: „Ubohej kluk! To už ho čert jistě chytil a má 

ho v pytli!“ Ale zkušený otec jim tu starost hned zase 
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vymlouval: „No – on čert takového kluka hned do pekla 

neponese! Jen mu někde za větrem pořádně nalupá, napomene 

ho, aby byl hodnější a poslouchal líp svoje rodiče!“  

„Už jsou tady!“vykřikl bratr a já jsem byl ihned pod postelí. 

Tam jsem slyšel, jak rodiče Mikuláše vítají a ptají se ho, kde 

nechal čerta.  

„Mám ho venku uvázaného u vaší hrušky – javornice. Já vím, 

že tu máte málo místa, a ten chlupáč divokej by vám tu mohl 

ještě něco rozbít! No – a máte vy vůbec nějaké malé děti? Žádné 

tady nevidím a mám s sebou pro ně plno všelijakých dárků! I 

máme, pane Mikuláši! Máme přece ještě kluka Josefa – polez 

ven, kluku zatrápená, Mikuláš chce s tebou mluvit!“  

Mě se ven moc nechtělo, ale měl jsem strach, aby se Mikuláš 

moc nedopálil a 

nevrátil se ven pro 

čerta, a tak jsem se 

raději vyšoural z pod 

postele doprostřed 

světnice. „Modlit!“ 

poručil Mikuláš a já 

jsem ho ihned poslechl. Klekl jsem si na kolena a drmolil jsem 

jednu modlitbu za druhou, pletl jsem ve strachu páté přes 
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deváté, ale Mikuláš byl přece se mnou spokojen. Pokynul mi, 

abych přestal, a ještě se zeptal rodičů, zdali se ve škole dobře 

učím a zdali také doma řádně poslouchám. A když slyšel od 

rodičů, že to se mnou ještě ujde, vytáhl z košíku velký papírový 

sáček s dárky a podal mi ho. Radostně jsem mu poděkoval, a 

sotva odešel, hned jsem obsah sáčku vysypal na ševcovskou 

třínožku. Jémine – to bylo dobrých věcí! Dal jsem se radostí do 

tance kolem třínožky po jedné noze a potom jsem se s chutí 

pustil do těch nadělených dobrot. A vděčně jsem při tom 

vzpomínal na hodného Mikuláše – 

ačkoliv se mi chvílemi zdálo, že mi 

jeho hlas byl hodně povědomý a že 

byl nějak moc podobný naší sousedce 

– tetě Skřivánkové. Ale dlouho jsem 

se tou nápadnou podobou nezabýval.   
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(z knihy Český rok Josefa Lady, verše 

Michal Černík) 

 

 

 

 

 

 

STROJENÍ 

STROMEČKU 

Babička a dědeček 

spolu strojí stromeček. 

Až stromeček ustrojí, 

bude trůnit v pokoji. 

JEŽÍŠEK 

Jak Ježíšek vypadá? 

To je ale záhada. 

Prý je pořád maličký, 

Chovají ho jesličky. 

VÍTÁNÍ STROMKU 

Vítej stromku, v našem 

domě, 

teď tu budeš zářit pro mě, 

pro tatínka, pro maminku,  

pro Bojara, pro Cilinku,  

pro bratříčky, pro 

sestřičku,  

pro dědečka, pro babičku. 

Štědře budeš zářit ve tmě 

a nám při tom bude pěkně. 

PODĚKOVÁNÍ 

Poděkujte stromečku 

za to množství dárečků. 

Poděkujte Ježíškovi, 

mamince a tatínkovi. 

A teď honem do postýlky 

Ukolébat šťastné chvilky. 
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1. Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na 

městských náměstích a kdo ji vymyslel? 

a) V Praze v roce 1918 na popud T.G. Masaryka 

b) V Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář Rudolf 

Těsnohlídek   

c) V Olomouci v roce 1926 a byl to nápad olomouckého 

arcibiskupa 

 

2. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený vánoční 

stromeček? 

a) V roce 1852 na Hradě v domácnosti excísaře Ferdinanda 

Dobrotivého 

b) V roce 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla 

c) V roce 1855 v domku pražského kata 

 

3. Ve kterém americké firmě reklamní grafici vytvořili 

typickou postavu Santa Clause? 

a) V automobilce General Motors 

b) V Coca Cole 

c) V pivovaru Budweiser 

 

4. Jak zemřel autor naší nejslavnější vánoční mše Jakub 

Jan Ryba? 

a) O Vánocích 1815, když mu bylo 98 let 

b) V létě 1816 se nešťastnou náhodou utopil   

c) Na podzim 1815 spáchal sebevraždu   
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5. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle dlouhodobých 

statistik na sněhu a kolik na blátě? 

a) 2 na sněhu, 8 na blátě 

b) je to půl na půl 

c) 3 na sněhu, 7 na blátě 

 

6. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám? 

a) Zlato, diamanty a safíry 

b) Myrhu, zlato a kadidlo 

c) Mléko, chléb a sůl   

 

7. Odkud pochází rostlina zvaná vánoční hvězda? 

a) Z Asie 

b) U Afriky 

c) Ze střední Ameriky 

 

8. Z čeho se dělá vánoční františek? 

a) Z mletého dřevěného uhlí kadidla 

b) Nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí 

c) Kope se ze země jako uhlí 

 

9. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním 

stole? 

a) Žádný, abychom pak nemuseli držet dietu 

b) Sedm druhů – symbolicky za každý den v týdnu jeden 

c) Dvanáct druhů – symbolicky na každý měsíc v roce jeden 

 

10. Kolik figurek má náš nejznámější Třebechovický 

betlém? 
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a) 256, z toho přes 100 pohyblivých 

b) 351, z toho přes 200 pohyblivých 

c) 421, z toho přes 250 pohyblivých   

 

11. Proč slaví pravoslavní věřící např. v Rusku 

Vánoce až 6. a 7. ledna? 

a) Slaví je podle tzv. juliánského kalendáře 

b) Prodlužují si tak oslavy Silvestra 

c) V prosinci je to nebaví 

 

12. Jak správně zacházíme s vánočním kaprem? 

a) Dáme mu nějaké hezké jméno a povídáme si s ním o 

životě 

b) Pustíme ho do nejbližší řeky nebo potoka 

c) Odborně ho usmrtíme a pěkně usmažíme   

 

13. Kdo je autorem známé české písničky Purpura? 

a) Karel Gott 

b) Dvojice Suchý – Šlitr 

c) Jára Cimrman 

 

14. V Rusu naděluje dárky děda Mráz. Které figurka 

ho doprovází? 

a) Mužik ve válenkách 

b) Baba Jaga   

c) Sněhurka 

 

Správné odpovědi: 1b), 2b), 3b), 4c), 5c), 6b), 7c), 8a), 9c), 10b), 11a), 12c), 

13b), 14c), 15a). 
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1995. 

ČESKÝ ROK JOSEFA LADY. Knižní klub. ISBN 978-80-242-3715-2. Rok vydání 2012. 

Ve vánočním přání byl použit verš Michala Černíka: Největší dary z knihy Český rok Josefa 

Lady. 
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