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která nás zasáhla daleko citelněji. 
Opět jsme museli stěhovat některé   
z Vás tak, abychom vytvořili infekční 
zónu pro nakažené. Bylo to velmi ne-
lehké rozhodnutí, které jsme hodně 
promýšleli. Byli jsme si vědomi sku-
tečnosti, že není dobré někoho ne-
ustále stěhovat a měnit mu prostředí.
 Bohužel, se tento krok později 
ukázal jako nezbytný, a to především 
v okamžiku, kdy nám začalo infekč-
ních klientů přibývat. Bohužel, ve stej-
nou dobu nám začali přibývat i naka-
žení zaměstnanci. Pamatuji si na den, 
kdy jsem v měsíci říjnu hlásila na 
krajský úřad personální krizi, a to nám 
chybělo 41 zaměstnanců, což je 
velmi citelná ztráta pro každodenní 
provoz. 
 Tyto zaměstnance nahradili 
studenti středních a vysokých škol, 
kteří u nás působí do dnešního dne. 
Studenti si začali zvykat na novou, 
neznámou práci a vy jste si museli 
zvykat na cizí, mladé tváře, které Vás 
neznají a péči neumí každý den 
obstarat tak, jak Vaše pečovatelky, 
kterým patří díky za práci nejen v le-
tošním roce, ve kterém dělal každý 
maximum. Za práci studentů je však 
třeba také poděkovat - studenti jsou 
již Vaši, už o Vás  vědí víc a víc a něk-
teří Vám připomínají Vaše vnuky      
a vnučky, se kterými se opět nemů-
žete stýkat. Nyní už epidemie trochu 
polevuje a my všichni věříme, že už 
bude vše dobré a že se na Vánoce 
budeme moct sejít se svými blízkými, 
popovídat si a trávit hezké chvíle. V to 
doufáme všichni (i my zaměstnanci) 
a tak nám nezbývá, než věřit, že 
tomu tak bude. 

Do Nového roku Vám přeji hlavně 
zdraví a hlavně lepší rok 2021. 

Eva Bartošová

obrý den, dovolte mi, abych 

DVás v tento předvánoční čas 
pozdravila. 

 Jak je tomu již dobrým zvy-
kem, ke konci roku se rekapituluje 
celý rok a zamýšlíme se nad tím, co 
nám vzal, co nám dal. Je pravda, že 
rok 2020 byl velmi zvláštním rokem. 
Již v březnu nás zasáhla pandemie 
Covid, která velmi změnila naše 
životy i život v našem domově. Od té 
doby se postupně začaly zakazovat 
návštěvy Vašich příbuzných, přišlo 
omezení vycházení mimo objekt do-
mova, museli jsme se vzdát společ-
ného stravování na jídelnách, dokonce 
společného povídání a společných 
aktivit. 
 V této nelehké době Vám chy-
běli Vaši příbuzní, měli jste obavy     
o jejich zdraví, o to jak se jim asi daří 
a naopak. Tuto situaci jsme se Vám 
snažili alespoň trochu vynahradit 
možností se spojit alespoň přes te-
lefon či videohovor přes tablet. Naše 
pracovnice si domlouvaly s rodinami 
a hovory Vám posléze zprostředko-
vávaly. V okamžiku, kdy se situace 
alespoň trochu zlepšila, se uvolnily 
návštěvy na základě domluvených 
objednávek. Vaše rodiny si domlou-
valy termíny návštěv a naše vedoucí 
téměř nepřetržitě i v sobotu a neděli 
pracovaly na tom, aby vám tyto 
návštěvy byly umožněny. Zrovna tak 
pracoval všechen personál obslužné 
péče, který Vás na daný čas přivážel 
a odvážel do společenské místnosti. 
Tam, kde to zdravotní stav neumož-
ňoval sejít dolů, musely pracovnice 
připravit pokoj tak, aby byla návště-
va pro Vás a Vašeho spolubydlícícho 
bezpečná. Zároveň se vše muselo 
vydesinfikovat i po návštěvách. V létě 
jsme si všichni oddechli a doufali, že 
máme nejhorší za sebou. 
 Do toho však přišla druhá vlna, 
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Vážené dámy a pánové,

blížící se konec roku 2020 

nás určitě vede k zamyšlení, 

co nám tento rok přinesl. 

Byl to velmi náročný rok 

pro nás všechny. 

Čelili jsme situacím, 

které doposud nikdo nezažil. 

Přivedl nás k pokoře a uvědomění 

si toho, co skutečně žijeme. 

Přivedl rodiny k tomu, 

že spolu tráví více času,

 že vánoce nejsou o nákupech 

a být zdravý není samozřejmost.

Bohužel snaha ochránit Vás 

nejohroženější skupinu, přinesla 

zamezení kontaktu s Vašimi blízkými. 

Vím, že je to pro Vás velmi těžké. 

Musíme být opatrní a přijmout 

zodpovědnost za všechny seniory, 

kteří v našem Domově žijí.

Přesto si Vám dovoluji popřát hezké 

Vánoční svátky, ale hlavně 

HODNĚ ZDRAVÍ!!!

Ing. Michaela Procházková
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JEŽÍŠKOVA  VNOUČATA

J
ežíškova vnoučata jsou projek-
tem Českého rozhlasu, který od 
roku 2020 patří pod křídla Na-

dačního fondu Českého rozhlasu. Čili 
je to velká novinka pro tento rok, 
která přinese výhody v podobě 
snadnějšího nákupu nákladných 
dárků, jako jsou kompenzační po-
můcky a další dražší věci pro seniory. 
Máme velkou radost, že jsme došli    
k vytouženému cíli a naše společná 
práce bude jednodušší a efektivnější.

Ježíškova vnoučata samotná vznikla 
tak trochu jako v naivním americkém 
filmu – v roce 2016 na dvorku 
jihlavského Českého rozhlasu, kde se 
tamní redaktorka Olga Štrejbarová, 
po návratu z natáčení v domově 
důchodců, rozhodla přinést do těchto 
zařízení více radosti a života. Doslova 
na koleni se pustila chvíli před Vánoci 
do práce a během prvního ročníku se 
za pomoci kamarádů, dobrovolníků   
a dárců podařilo splnit skrze face-
bookovou skupinu Ježíškova vnouča-
ta zhruba šest stovek přání babiček   
a dědečků v domovech na Vysočině, 
Brně nebo Lysé nad Labem. Zkrátka 
napsala e-mail do domovů s nabíd-
kou, že chce jejich klientům splnit 
přání a potřebuje pomoc v podobě 
seznamů "pro Ježíška". Sama nevě-
děla, jestli to dokáže. Věřila v dobrá 
srdce lidí. A povedlo se. První seznam 
přání vyvěšený na facebooku pocházel 
z třebíčského domova. Lidé si dva-
cítku přání rozebrali do dvou hodin. 
Další pak už do pěti minut. A pak... 
pak už volali po dalším seznamu přání 
k plnění. Bylo jasné, že Ježíškova 
vnoučata mají šanci na život.

Aktivity si všiml Český rozhlas, který 
hledal alternativu za dosavadní 
podobný projekt pořádaný pro dětské 
domovy - Daruj hračku. Právě proto, 
že senioři byli do té doby opomíjenou 
skupinou a lidé evidentně měli zájem 
je o Vánocích potěšit, pustili se 
společně do spolupráce a vznikl 
celonárodní projekt, který hned ve 
svém druhém ročníku dokázal potěšit 
téměř dvacet tisíc seniorů. V dosud 
posledním ročníku, tedy o Vánocích 
2019, už bylo zapojených téměř 
devět stovek domovů pro seniory, 
ústavů sociální péče a sociálních 
služeb z České republiky. Číslo, o kte-
rém se na sklonku roku 2016 tehdy 
pětatřicetileté redaktorce ani nezdá-
lo, přesto o něm snila. Od spolupráce 
s Českým rozhlasem, jeho profesio-
nálním marketingem, zpravodajskou 
prací a miliony posluchačů si právě 
celonárodní pokrytí domovů, a co 
největší počet spokojených seniorů, 
slibovala.

I naše zařízení se zapojilo už ... rokem 
do této akce. Letošní ročník je v lecčems 
jiný, hlavně ale určitě v tom, že myšlenka 
projektu – přivést do Domovů dárce – se 
nebude moci realizovat. Snažíme se 
udělat radost všem našim klientům, kteří 
nám svá přání sdělí. A přestože mnozí 
z nich mají své vlastní rodiny, každý má 
své přání nebo po něčem touží, zvláště 
v dnešní nelehké době, kdy se cítí 
mnohem více osamělí. 
Tento projekt dává seniorům naději, že 
na ně svět ještě nezapomněl. 
Že si ještě něco mohou přát a ono se to 
může i splnit. 
Je nám ctí, že můžeme být součástí toho 
zázraku - vidět radost v očích druhých. 

JG

Zdroj: www Českého rozhlasu
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Paní Tereze
za předplatné časopisu
pro paní Libuši

Manželům Pluháčkovým
za rádio
pro paní Zdenku

Paní Kateřině
za předplatné časopisu
pro paní Olgu

Panu Josefovi
za výlet do Modré
pro paní Zdeňku

Paní Ivaně
za šlapadlo
pro paní Márii

Panu Petrovi
za kafrové mazání
pro pana Miloslava

Paní Monice
za sudoku
pro paní Evu

Paní Gabriele
za kuchyňské ubrousky
pro pana Rudolfa

Paní Michaele
za sladký balíček
pro pana Josefa

Paní Petře
za domácí perníčky
pro paní Jiřinku

Paní Daně
za rádio s CD 
přehrávačem
a sluchátka

Paní Barboře
za kávu a čaj
pro pana Ludvíka

Panu Ondřejovi
za výlet na Sv. Hostýn
pro paní Bernardu 
a paní Vlastu

a další
a další...

Předání dárku od paní Renaty 
pro p. Zdenku. 

Jedná se o spodní prádlo 

Křidélka z KFC zajistili 
pro pana Miloše
manželé Novákovi.

DĚKUJEME  DÁRCŮM

Máme vymezeno příliš 
málo místa pro 
všechny dárce, kteří 
se rozhodli potěšit 
naše klienty.

Proto tímto děkujeme 
všem laskavým lidem, 
kteří mají srdce na 
pravém místě a chtějí 
potěšit i někoho pro 
ně zcela cizího.

Velmi si toho vážíme.

Prožijte vánoční čas 
ve společnosti svých 
blízkých a užijte si 
všech společných 
chvil.
Život se skládá 
z drobných radostí, 
které nejsou vždy 
samozřejmostí.
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PŘIPIJME  SI  NA  ZDRAVÍ!
 1. díl: Žízni je třeba předcházet

řestože letní vedra už dávno po-

Pminula, neměli bychom zapomí-
nat na dostatečný příjem tekutin. 

Pojďme si proto toto téma trochu oži-
vit. V článku si zodpovíme několik otázek 
týkajících se pitného režimu. Odpo-
vědi na ně by nám měly pomoci lépe 
pochopit, proč je důležité se o pitný  
režim zajímat.
 Proč je pro nás důležité ve stáří 
více myslet na pitný režim?
 Ačkoliv naše duše může zůstat 
mladá po celý život, naše tělo se s při-
bývajícím věkem přirozeně mění. 
Mezi tyto změny patří úbytek vody v na-
šem těle. Voda je však důležitá pro 
zajištění mnoha funkcí našeho orga-
nismu od přenosu živin přes regulaci 
tělesné teploty až po správné fun-
gování kloubů. Nakonec je tu pocit 
žízně, který nám pomáhá dodržovat 
pitný režim. Ve stáří však tento pocit 
vnímáme daleko méně. Navíc žízeň 
poukazuje na to, že už je „oheň na 
střeše“, tedy že máme snížené 
množství tělesné vody (dehydra-
tace). Nečekejte proto na žízeň, ale 
pijte průběžně celý den.
 Jak zjistíme, že přijímáme 
dostatek tekutin?
 Kontrolujte barvu své moči při 
každé návštěvě toalety. Je to velmi 
jednoduchá metoda, kterou má kaž-
dý k dispozici. Světlá moč poukazuje 
na dostatečný příjem tekutin, zatím-
co tmavá moč značí pravý opak. Jaké 
tekutiny bychom měli přijímat   a co 
všechno se do jejich příjmu počítá?
 Nejlepší je čistá voda bez cukru 
a bez bublinek. Všichni však víme, že 
pití pouze čisté vody začne být po 
chvíli nuda. Některým čistá voda 
nechutná vůbec. Pro zpestření proto 

můžeme do pitného režimu zařadit 
například čaj, ovocné či zeleninové 
šťávy, vodou naředěné ovocné džusy 
nebo sirupy. Vodu můžeme také 
ochutit vymačkanou šťávou z citrónu 
nebo pomeranče nebo čerstvými 
bylinkami. Do pitného režimu může-
me také zařadit mléko, mléčné ná-
poje a kávovinové nápoje (bílá káva). 
Nápoje s vyšším obsahem cukru, 
sladidel a oxidu uhličitého bychom 
měli konzumovat střídmě (např. li-
monády, kolové nápoje, slazené mi-
nerální vody, ovocné nápoje, nektary, 
energetické nápoje). O vhodnosti a do-
poručeném příjmu minerálních vod je 
dobré poradit se s nutričním tera-
peutem nebo lékařem. Některá onemoc-
nění, zvláště srdce a ledvin či vysoký 



krevní tlak a užívané léky mohou 
obecně doporučený příjem minerál-
ních látek významně měnit. Důležité 
je také zmínit, že konzumované 
nápoje by neměly mít nižší teplotu 
než 16 °C. Teplota nižší než 10 ºC 
způsobuje překrvení sliznice, zvyšuje 
tak pocit žízně.
 Dostatečný příjem tekutin nám 
nezajišťují pouze nápoje. Strava nám 
může hradit až třetinu doporučeného 
množství tekutin. Vysoký obsah vody 
obsahují například polévky, ovoce a ze-
lenina nebo některé mléčné výrobky.
Jak je na tom alkohol a káva?
 Alkohol zvyšuje vylučování 
vody naším organismem (diuretický 
účinek), proto bychom měli alkoho-
lické nápoje konzumovat velmi 
obezřetně. Doporučení týkající se 
alkoholu je proto omezeno pouze na 
pivo a vinný střik v dávce 0,3 l piva    
a 100 ml vinného střiku pro ženy      
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a 0,5 l piva a 200 ml vinného střiku 
pro muže. Konzumace uvedeného 
množství piva a vinného střiku nemá 
diuretický účinek a lze tak započítat 
do pitného režimu. Konzumace ne-
ředěného vína a lihovin může zapří-
činit dehydrataci. Měli bychom se jim 
proto úplně vyhnout.
 Konzumace většího množství 
kávy má stejně jako alkohol diuretic-
ký účinek. Omezte proto příjem kávy 
na maximálně tři šálky denně. 

 V dalším díle se společně po-
díváme na to, kolik tekutin bychom 
měli přijmout. Na problémy s nedos-
tatečným pitným režimem jako např. 
zácpa. 

Tak na zdraví

Mgr. Gabriela Mencová
nutriční specialista



 posledních letech se stalo 

Vpřímo módou říkat, že se ve 
vyšším věku cítíme lépe než za 

mlada. Že jsme spokojenější, vy-
rovnanější, šťastnější. U někoho to 
tak opravdu je, někdo se tak spíš jen 
utěšuje. Faktem zůstává, že ti, kteří 
se umí na stárnutí dívat s humorem, 
se s přibývajícími roky umí lépe vy-
rovnat. Tak pro inspiraci, tady je 
deset důvodů, proč je nyní lepší být   
starý než mladý.
 1. Nic nemusíme. Konec s my-
šlenkami a slovy typu: Nikdo mě nepo-
třebuje, nudím se, ráno vstanu a nevím, 
jak být prospěšný. Vzpomeňme si na 
chvíle, kdy v pět ráno zařinčel budík, 
my vyrazili do chladného deštivého 
rána a pak celý den plnili úkoly šéfů,  
o jejichž inteligenci jsme neměli val-
né mínění. Co bychom tehdy dali za 
to, kdybychom si mohli říct: Co dnes-
ka budu dělat? Nic? To je skvělé. Pro-
tože není lepší fáze života než ta, kdy 
člověk nic dělat nemusí, ale mnoho 
věcí dělat může. Kdy jindy než v pen-
zi se tohle podaří?
 2. Naše soukromí je soukromé. 
Současní senioři jsou poslední gene-
race, která ještě ví, co je to výraz 
soukromí. Náš život se neodehrával 
veřejně na sociálních sítích. Na 
internetu nevisí naše fotky s nahým 
zadkem, fotky se všemi milenci a mi-
lenkami ani fotky, kdy za mlada zvra-
címe v parčíku při nočním návratu     
z baru. Zatímco dnešní mladí si svůj 
život odehrávají na internetu v pří-
mém přenosu a sdílejí své pocity, 
úspěchy i trápení s naprosto cizími 
lidmi, my se nemusíme bát, že se 

Deset důvodů, 
proč je lepší být starý
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jednou budeme stydět za to, co jsme 
sami o sobě zveřejnili. Internet je 
našim pomocníkem v životě, ale neří-
dí ho. Nedovolili jsme mu to. Nejsme 
totiž hloupí.
 3. Už víme, kdo je přítel.     
V životě jsem se setkali se spoustou 
lidí, z mnohých se stali kamarádi, 
spolupracovníci, obchodní partneři. 
Ale jen ti, kteří zůstali po našem boku 
léta, jsou opravdoví přátelé.
 4. Móda je nám k smíchu. 
Musí být těžké mít nyní šestnáct let   
a procházet všemi těmi obrovskými 
obchodními centry. Ta velká nabídka, 
ty barvy, ty střihy. Co si vybrat? Všech-
no? Ale jak, když na to nemám? Tak 
tohle dilema od určitého věku mizí. 
Protože všechno, co kolem sebe vidí-
me, jsme už nosili. Už víme, že móda 
se vrací stále dokola. Našimi šatníky 
prošly minisukně, maxisukně, dlouhá 
saka, krátká saka, ramenní vycpáv-
ky, zvonové kalhoty, úzké kalhoty... 
Takže už víme, že móda je především 
hra a byznys, ne důvod k trápení. 
Jaká to úleva, že?
 5. Neviděli jsme New York, 
no a co? Paříž, Londýn, Řím, Be-
nátky, Santorini, Barcelona... Mnoho 
mladých lidí má nyní cestování pojato 
jako sprint. Létají do ciziny na co 
nejkratší dobu, na víkendy, aby stihli 
projet co nejvíce atraktivních míst za 
co nejkratší dobu, protože hned zase 
rychle musejí pracovat, aby vydělali 
na další výlet. Na vyšším věku je fajn, 
že už máme jasno, že se nás tenhle 
sprint netýká. Holt, jsme v životě 
nestihli vidět New York, ale od 
šedesátky nahoru nám to začne být 
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jedno. Protože víme, že mnohem 
důležitější je poznávat nějaké místo  
v klidu a dlouho než je proletět jako 
kulový blesk. Jinými slovy, že dva 
týdny v Tatrách nebo v Chorvatsku 
mohou být víc než dvoudenní běh 
Londýnem.
 6. Mluvíme na rovinu. Ironie, 
sarkasmus a lehká přezíravost s při-
bývajícími léty získává určité kouzlo. 
Když své názory říká na rovinu mladý 
člověk, často uslyší, že je drzý, příliš 
dravý či nevychovaný. Když totéž 
řekne člověk starý, okolí si ho napo-
menout nedovolí. Jsme generace, 
vychovaná k přesvědčení, že nejlepší 
je mlčet a nevyčnívat z davu. Ale to 
už neplatí. Užijme si to a říkejme, co se 
nám nelíbí, co nám vadí, co chceme 
jinak.
 7. Jsme v centru zájmu. 
Nikdy dříve se o seniorech nemluvilo 
tak hodně jako nyní. Populace stárne 
a ten fakt už přijali všichni: politici, 
neziskové organizace, obchodníci, 
média. Kolem nás proudí miliony 
korun v různých programech urče-
ných speciálně pro seniory, ať už jde 
o oblast vzdělávání, cestování, zdra-
votnictví a podobně. Někdo chce na 
seniorech vydělat, někdo chce pro ně 
opravdu dělat to, co považuje za nej-
lepší. Vyberme si a využijme toho. 
Nikdy dříve senioři tolik možností 
užívat si neměli. Vzpomeňme si, jak 
žili v sedmdesáti naši rodiče a praro-
diče a srovnejme si to s tím, jak žije-
me my.
 8. Nejsme rozmazlení. Celý 
život jsme byli zvyklí pracovat. Ale 
také, bohužel, nedostávat nijak 
závratné sumy. Pro generaci dneš-
ních seniorů je typické, že život pro-
žili v normálnosti, průměrnosti. Na 
rozdíl od dnešních mladých lidí jsme 
neměli sny o tom, že vystudujeme na 

Harvardu, naučíme se tři jazyky, sta-
neme se hvězdou nebo manažerem 
nadnárodní firmy s platem půl mi-
lionu měsíčně. Naše sny byly obyčej-
né, skromné: Rodinný domek, chalupa 
v horách, dovolená na Baltu. Stojíme 
nohama na zemi a když nemáme pe-
něz na rozhazování, nehroutíme se   
z toho. Víme totiž, že z jednoho ku-
řete se dá udělat oběd pro pět lidí. 
Narozdíl od mladých, kterým udělá 
radost jedině kuřecí stehýnko za dvě 
stovky v restauraci.
 9. Lepší už to nebude. Ne-
budeme krásnější, vlasy nám nena-
rostou, břicha, vrásky ani křečové 
žíly nezmizí. Bude už jedině hůř. Tak 
to je a od určitého věku má v tomto 
směru každý aspoň trochu myslící 
jedinec jasno. Další důvod k úlevě. 
Vždyť to je vlastně ta nejlepší stránka 
stárnutí: smíření se s ním.
 10. Desátý důvod, proč je 
lepší být na počátku jednadvacátého 
století starý než mladý, si může 
vymyslet každý sám. Každý jsme 
přece originál a každý považuje za to 
nejlepší něco jiného. 
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PORAĎTE!
To bylo jediné slovo naší oblíbené Lídy Baarové,
když po vyzkoušení asi 12 vzorů dřeváčků
si některé chtěla koupit.
Nakonec si odnášela čtyři páry. Náš snímek 
je vzat v prodejně Baťa ve Zlíně.
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PROSINCOVÉ  ZAJÍMAVOSTI
rosinec začíná stejným dnem 

Pv týdnu jako září. 21. prosince 
nebo 22. prosince je zimní 

slunovrat. Slunce stojí nad obrat-
níkem Kozoroha. V tento den je na 
severní polokouli nejkratší den v ro-
ce a noc je nejdelší. 
 V římském kalendáři byl pro-
sinec desátým měsícem (proto se 
jmenuje v jiných jazycích decem-
ber, (podle decem = deset). V roce 
153 př. n. l. byly přidány ještě další 
dva měsíce. 
 Slovo Vánoce pochází ze staro-
německého wāhnachten (dnes 
Weihnachten), složeného z wīha- 
(světit) a Nacht (noc). Machkův ety-
mologický slovník uvádí staroně-
mecký tvar wínnahten a soudí, že  
k převzetí muselo dojít ještě v před-
cyrilometodějské době. Německý 
Pfeiferův etymologický slovník od-
vozuje německé weihen od staro-
indického vinákti, třídit, oddělovat.
 V Českých zemích bylo prý až 
v 18. století hospodyňkám povo-
leno péct vánočku, což předtím 
směli výhradně pekaři. Kromě darů 
pro šlechtice a úředníky bylo zvy-
kem obdarovávat a hostit chudé    
a koledníky. Vystavování jeslí se    
v 18. století leckde považovalo za 
nedůstojné, také proto, že jesle 
odváděly pozornost mládeže od 
kázání. Proto nejprve Marie Terezie 
a poté i Josef II. vydali zákaz sta-
vění jesliček v kostelích. Lidé však 
stavěli jesličky doma, zejména ve 
východních Čechách a na morav-
ském pomezí. Zákaz stavění jes-
liček v kostelích byl oficiálně zrušen 
až v roce 1825. 
 Kolem roku 1400 popsal sedm 
nejběžnějších českých lidových 
tradic, spojených se Štědrým 
večerem, benediktinský mnich Jan 

z Holešova. Těmito zvyky byly: půst, 
pohoštění a almužna, vzájemné 
obdarování, příprava bílého pečiva 
v podobě klínu či pletence (patrně 
vánočka), krájení ovoce, chození na 
koledu a kladení slámy na podlahu. 
Jan z Holešova si byl vědom toho, 
že některé popisované zvyky mají 
pohanský původ, avšak jejich udr-
žování podpořil citáty z bible. Uče-
ný benediktin naopak ostře kritizo-
val, že někteří lidé tyto zvyklosti 
provozují z pohnutek, které jim 
„našeptal ďábel“, tj. ze ziskuchti-
vosti, touhy poznat budoucnost     
a posílit moc kouzel: „Vskutku 
nikdy v celém roce se neprovozuje 
tolik a takových kouzel jako o tom-
to svátku. A proč je tomu tak? Pro-
tože je to veliký svátek, proto chce 
také ďábel mít z něho veliký podíl. 
Proto vkládá lidem do mysli přesvěd-
čení, že pro velikost tohoto svátku 
mají i jejich kouzla větší moc.“ 
 Při zadělávání kynutého těs-
ta měla hospodyně na zahradě 
rukama hladit ovocné stromy a vo-
lat: „Stromečku, obroď, obroď“, aby 
byly plodné. 
 Mezi křesťanské vánoční oby-
čeje patří bdění (vigilie) a půst, 
předkřesťanského původu je zřej-
mě věštění. Přinejmenším mezi ve-
čeří a půlnocí se hrály karty a kost-
ky, aby hráči zjistili, jaké štěstí je 
čeká příští rok, jak jim půjde karta.
  Častým moderním zvykem je 
procházka před večeří. Někteří při 
tom pouštějí vánočního kapra do 
řeky ve městě, což považují za jeho 
záchranu, podle odborníků to však 
bývá rozsudek smrti. 
 O Štědrém večeru má mít hos-
podář kapsy otevřené, aby do nich 
napadalo štěstí, aby přišel k bo-
hatství. Prát prádlo na Štědrý den 
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přináší smůlu. A prádlo se rozhod-
ně nesmí věšet, protože by se 
během roku mohl někdo oběsit. 
Zvykem bylo rozkrajovat ovoce,    
z něhož se věštilo zdraví či nemoc a 
smrt. Na Štědrý den se nesmějí 
čistit chlévy a stáje, pak by dobytek 
kulhal. Nesmí se zametat, aby z do-
mu nebyli vymeteni duchové mrt-
vých, kteří v tyto dny přicházejí 
navštívit živé. 
 Po večeři se někde zapalo-
valy svíčky a pouštěly v lodičkách   
z ořechových skořápek do mísy s vo-
dou. Rituálem bylo házení střevíce 
pro zjištění, zda se dívka další rok 
vyvdá, halekání z brázdy, třesení 
bezem nebo plotem a poslouchání 
ze které strany štěká pes. Často je 
zmiňován zvyk položit pod talíř 
minci či šupinu z ryby, tento zvyk 
měl udržet peníze v rodině nebo je 
přinést. Součástí večeře měly být 
luštěniny, nejčastěji lžíce vařené 
čočky, aby byla příští rok dobrá 
úroda a spousta peněz. 

 V českých zemích poprvé vá-
noční stromek připravil pro své 
přátele v roce 1812 ředitel Stavov-
ského divadla J. K. Liebich na svém 
libeňském zámečku. Nový zvyk se 
poté začal prosazovat v bohatých 
pražských měšťanských rodinách  
a teprve později i do venkovských 
stavení. Rovněž bývá zvykem na 
Vánoce stavět jesličky neboli bet-
lém: v Čechách se tento zvyk obje-
vuje roku 1560v kostele sv. Kli-
menta v Praze. Charakter Vánoc do 
značné míry ovlivňují také koledy 
česká tradice koled je pak zvláště 
bohatá. Koledování se nezúčast-
ňovaly děti z bohatších rodin, pro-
tože jejich rodiče jim nedovolovaly 
„žebrotu“. Na Tři krále děti předvá-
děly divadelní hry na vánoční 
motivy, odměnou byly nejčastěji 
peníze. 

Roku 1882 – Thomas Alva Edison 
udělal první elektricky osvícený 
vánoční strom



Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ                                                                      -  14  -

Na adventním věnci hořely čtyři svíčky. 
Bylo takové ticho, že bylo slyšet, jak 
spolu hovoří.

První svíčka vzdychla a povídá: ” Jmenuji 
se MÍR - moje světlo sice svítí, ale lidé 
žádný mír nedodržují.”
Její světlo bylo čím dál tím menší až 
docela zhaslo.

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka 
říká: ”Jmenuji se VÍRA, jsem ale zby-
tečná, lidé nechtějí nic o Bohu vědět, 
nemá proto cenu, abych svítila.” Zavál 
průvan místností a druhá svíčka zhasla...

Tiše a smutně se přihlásila ke slovutřetí 
svíčka: ”Jmenuji se LÁSKA, už nemám 
sílu, abych hořela, lidé mne odstata-   
vili stranou. Vidí jen sami sebe a nikoho 

SVÍČKY NA ADVENTNÍM VĚNCI
jiného, koho by měli rádi.” A s posledním 
záchvěvem zhaslo i toto světlo...

Do  místnosti vešlo  dítě a podívalo se na 
svíčky a řeklo: ”Vy musíte přece svítit!”  
A začalo plakat...

Vtom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka 
a povídá: „Neboj se! Pokud já svítím, 
můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. 
Jmenuji se NADĚJE.”

Dítě zapálilo od této svíčky pomocnou 
zápalkou znovu ostatní svíčky.

Plamen Naděje by nikdy neměl v našem 
životě vyhasnout. A každý z nás by měl 
plamen MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE 
neustále udržovat zapálený.
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Kdo to ví, odpoví...
1. Ve kterém městě se nachází slavný Louvre?

2. Kteří ptáci se dříve používali k doručování zpráv?

3. Jaká je přezdívka hokejového brankáře Haška?

4. Jak se nazývá židovský kostel?

5. Jak říkáme vajíčkům ryb?

6. Kolik mililitrů je polovina z litru?

7. Jak se jmenuje římský bůh moře?

8. Na kolika planetách naší sluneční soustavy je život?

9. Čím je chráněn mozek?

10. Co je smoking?

11. Ve kterém státě se platilo lirami?

12. Co je skica?

13. Kdo léčí zvířata?

14. Kolik je 50% z 50?

15. Na jaký hudební nástroj hrál Chopin?

16. Jak se nazývají sourozenci narození ve stejný den?

17. Který stát je nejmenší na světě?

18. Co je elipsa?

19. Kolik pruhů má francouzská vlajka?

20. Jak se říká mláděti laně?

21. Co je foxtrot?

22. Který savec je největší na světě?

23. Ve kterém sportu se bojuje o Davisův pohár?

24. Jak se jmenovala kněžna, která podle bájí předpověděla vznik Prahy?

25. Je tenor ženský nebo mužský hlas?

26. Které květince se říká chudobka?

27. Jak se říká zařízením, které obíhají kolem Země?

28. Který stát na světě má nejvíce obyvatel?

29. S kolika státy sousedí naše republika?

30. kolik stránek má náš časopis?

Správné odpovědi:

21. Tanec
22. Plejtvák 
23. Tenis
24. Libuše
25. Mužský
26. Sedmikráska
27. Satelity
28. Čína
29. Čtyřmi
30. Dvacet

11. Itálii
12. Náčrt
13. Veterinář
14. 25
15.Klavír
16. Dvojčata
17. Vatikán
18. Ovál
19. Tři
20. Kolouch

1. Paříž
2. Holubi
3. Dominátor
4. Synagoga
5. Jikry
6. 500ml
7. Poseidon
8. Jedné
9. Lebkou
10.Oblek
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Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ - SILVESTR

Silvestr (v některých jazycích a dříve také v češtině Sylvestr) je mužské křestní 
jméno latinského původu (latinsky silva – les, silvestris – lesní, tedy „muž z lesa“). 
Podle českého a slovenského kalendáře má svátek 31. prosince (protože 31. 
prosince 335 zemřel papež SilvestrI.), tedy na konci roku, proto na tento den 
připadají silvestrovské oslavy. Ženským protějškem je Silvie.

1978 – Této silvestrovské noci během pouhých šesti hodin klesla teplota u nás     
o dvacet stupňů, během šestnácti pak dokonce o třicet - z plus deseti na minus 
dvacet! Tento přírodní jev však měl i závažné hospodářské důsledky: řeky zamrzly 
tak rychle a nečekaně, že se naše tepelné elektrárny nestačily předzásobit 
palivem  a hrozil energetický kolaps. Uhlí se tedy začalo ve velkém vozit po 
železnici, jenže v panujícím mrazu začaly lokomotivám praskat nápravy.

Tatínek volá synovi z Prahy do Vídně:
„Po 45 letech se s tvou matkou rozvádíme.”
Syn: „Jak to, proč? Co se děje?”
Otec: „Už to spolu prostě nemůžeme 
vydržet, je konec.”
Syn: „Beze mě nic nepodnikejte, volám 
sestře do New Yorku a okamžitě přijíždím!”
Syn volá své sestře: „Naši se rozvádějí, 
okamžitě přijeď do Prahy!”
Sestra - dcera volá otci: „Nic beze mne 
nedělejte, hned jedu do Prahy.”
Otec spokojeně položí telefon, obrátí se
na svou ženu a říká jí: „Tak a je to.
Přijedou oba a letenky si platí sami.”

„Tati, jaká je nejvyšší hora 
na světě?”, ptá se malá Monička.
„Nevím”, odpoví tatínek.
„A tati, kdo je prezidentem USA?”
„Nevím.”
„A tati, který stát je největší?”
„Nevím.”
„Tati, a nevadí ti, že se tě 
pořád na něco ptám?”
„Jen se ptej, Moničko, 
jinak se nic nedovíš.”

Jdou dvě blondýny do lesa 
pro vánoční stromeček. 
Po dvou hodinách hledání 
se zeptá jedna té druhé: 
„Tak co?” „Ale, nikde nic.”
„Víš co, vezmeme nějaký 
bez ozdob.”
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rvní den si sbalila všechny 

Posobní věci do krabic a kufru. 
Příští den si zavolala stěhováky, 

aby jí věci odvezli.
Třetí den si naposledy sedla ke stolu  
v krásné jídelně, zapálila svíčku, pus-
tila si klidnou hudbu a pochutnala si 
na hromadě krevetek, kaviáru a lah-
vičce vína. Po večeři naposledy navští-
vila každý pokoj v domě a do každé 
tyče na záclonu vložila napůl sněde-
nou krevetu namočenou v kaviáru. 
Pak odešla.
Krátce nato přišel manžel se svou 
novou přítelkyní a byli velmi šťastni.
Po několika dnech začal dům pomalu, 
ale nepříjemně páchnout. Vyvětrali, 
vyčistili koberce, prohledali otvory 
jestli tam není mrtvá myš. Nakonec 
vyměnili koberce, vymalovali, všude 
rozložili vonné věcičky. Nic nepomoh-
lo, přátelé je přestali navštěvovat, slu-
žebná odešla, opraváři odmítli přijít do 
domu... Nezbývalo, než dům prodat.

Po měsíci o dům stále nikdo neměl 
zájem a odmítla s nimi pracovat         
i realitní kancelář. Konečně si museli 
vzít vysokou půjčku a koupit jiný dům.
Bývalá manželka zatelefonovala       
a ptala se, jak se daří. Soucitně vy-
slechla ságu o smradlavém domu. 
Taky podotkla, že se jí po tom domě 
velmi stýská, a byla by ochotna snížit 
částku, na kterou má podle rozvodo-
vého řízení nárok, výměnou za ten dům.
Manžel si uvědomil, že jeho bývalá 
žena neví, jak moc ten dům smrdí. 
Vycítil příležitost a svolil prodat jí ho 
za desetinu toho, jakou měl dům hod-
notu, za podmínky, že podepíše veške-
ré papíry hned ten den. Žena souhla-
sila, během hodiny manžela navštívil 
právník s podepsanými papíry.
Po týdnu bývalý manžel se svou 
novou přítelkyní s úsměvem na tváři 
sledují stěhováky, jak jim balí za-
řízení... včetně těch záclonových tyčí.
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SMÍCH  JE  KOŘENÍ  ŽIVOTA...

Zpravodaj Z LUKOVSKÉHO PODHRADÍ vycházív nákladu 150 výtisků pro potřeby obyvatel 
Domova seniorů Lukov, Hradská 82 a je neprodejný. Na vydání spolupracují: Eva Bartošová, 
Gabriela Mencová, Jitka Geyerová, Michaela Procházková - ředitelka DS,ve spolupráci          
s klienty DS. Použité materiály:  Wikipedie. Pinterest, archiv DS.

Telefon...peníze...ovladač...zuby-
to všechno nic není!
Ztratili jste někdy
DUDLÍK???

Karel a Boženka už jsou pár let 
svoji a prožívají docela běžné 
manželství. Boženka jednou přijde 
domů a doma nikdo. Udělám si 
z Káji legraci. Napíše dopis:
„Milý Kájo, nezlob se, ale čekala 
jsem od manželství víc. Je to pořád 
stejné, stereotypní, nic se neděje   
a mne už o nebaví. Odjíždím 
k mamince a podávám žádost 
o rozvod. Božka.”
Položí dopis na stolek, aby byl 
na očích a schová se pod postel.
Vtom přichází Kája. Přečte si dopis 
a nahlas uvažuje. No, co se dá 
dělat. Všechno zlé je k něčemu 
dobré. Zvedá telefon a volá: „Ahoj 
miláčku, tak ta stará kráva to už asi 
pochopila a podává žádost 
o rozvod. Jen jí tu napíšu krátký 
dopis a za chvíli jsem u tebe.”
Vezme dopis, připíše k němu 
několik vět a zabouchne za sebou 
dveře.
Boženka vyleze zpod postele celá 
ubrečená, přes slzy nevidí a vrhne 
se na dopis, kde je připsáno: „Taky 
jsem si dělal legraci. Šel jsem na 
pivo, byly ti vidět nohy. Kája.”
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