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Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

Slovo úvodem

STRANA 2

Zima je dobou, kterou trávíme v okruhu svých

nejbližších snad daleko intenzivněji. Je dobou naděje,

obdarovávání, rozjímání a odpočinku, jak přírody, 

tak nás lidí, našeho těla i naší psychiky. Zima je taktéž

časem rekapitulace prožitého roku.

pomalu vplouváme do závěrečných měsíců tohoto 

roku a v zimním období, ve kterém se výrazně 

zkracuje denní doba, více spíme nebo přemýšlíme.

Pro letošní rok nastává první zimní den v neděli 

22. prosince v 05:19 hodin ráno. Celý první zimní 

den prožijete tedy den následující, tj. v pondělí  



Přeji nám všem, ať závěr roku 

i nový rok 2020, prožijeme

v harmonii se sebou samými 

i ostatními. Ať je tento rok časem

naděje, splněných přání, dobrých

začátků i zakončení.

STRANA 3

Krásné prožití zimních dnů 

a vánočních svátků Vám přeje

Alexandra Čečetková, tým

ergoterapie a sociálního úseku

23. prosince 2019. Nastávající rok

2020 je zajímavý i skladbou číslic.

Měl by být časem setkávání, lásky,

zájmu a péče o vztahy, jejich

prohlubování a očistu.



Ve čtvrtek 19. 9. 2019 náš domov navštívili

dobrovolníci z organizace POHODÁŘI VSKH, která 

se kromě široké škály aktivit věnuje i zooterapii. Akce

se konala ve společenském sále, kde skupina obcházela

jednotlivé uživatele, kteří si mohli pohladit, případně 

i pochovat různé druhy zvířat jako např. morčata,

králíky, psa, kočku nebo papouška. Spousta lidí se

rozpovídala o svých zvířatech, která dříve měla. 

Vládla příjemná atmosféra.

STRANA 4

„Pohodová“ ZOOTERAPIE

Ohlédnutí

Představení papouška na zooterapii



V sobotu 14. 9. 2019 nás opět po roce poctil svou

návštěvou hudební soubor MUZIKANTI z JIŽNÍCH

ČECH, jehož repertoár zahrnoval nejznámější

písně jihočeské dechové hudby. Všichni uživatelé 

si tak mohli zavzpomínat na mladá léta a užít si

atmosféru dobré nálady a dojetí.

STRANA 5

MUZIKANTI z JIŽNÍCH ČECH

Hudební vystoupení ve společenském sále domova



Ve středu 25. 9. 2019 se v areálu našeho domova konala

přehlídka dravců od sokolníků, kteří k nám přijeli 

z nedalekých Ledenic. Uživatelé tak měli možnost vidět

několik druhů sov, káňat a orla při krmení a některé

z nich si i případně pohladit. Ti nejodvážnější z řad

personálu si poté zkusili navléknout ochrannou rukavici

s návnadou a přivolat si výra Kubu. Všichni si akci 

užili a odnesli si spoustu nových informací.

STRANA 6

„Dravé“ odpoledne

Ukázka krmení výra velkého



Ve středu 9. 10. 2019 se v rámci týdne sociálních

služeb konal v našem domově Den otevřených dveří.

K této příležitosti byl pro uživatele i návštěvníky

připraven celodenní program. Dopoledne se ve

společenském sále konala Retrokavárna, která se nesla

v rytmu starých hitů Karla Gotta, Věry Špinarové 

a dalších umělců, kávy a zákusků. Odpolední program

se přesunul do vstupní haly, kde se k občerstvení

podávaly bramboráky a svým vystoupením

nás potěšili taneční soubor Slunečnice s country číslem

a pár studentů Biskupského gymnázia s ukázkou

společenských tanců.

STRANA 7

Den otevřených dveří

Výzdoba stolů



V našem domově jsme se rozhodli dne 11. 10. 2019

uspořádat akci k uctění památky nedávno zesnulého

Karla Gotta a pustit videoprojekci z jeho koncertu 

v relaxační zahradě. K této příležitosti nás navštívila

Česká televize v rámci reportáže o tomto umělci.

Uživatelé si tak mohli poslechnout staré známe hity, 

ale i novější tvorbu. K občerstvení se podávala káva 

a dezerty připravené personálem domova.

STRANA 8

DDDV v České televizi

Karel Gott



STRANA 9

Hurá na hokej

Ve středu 16. 10. 2019 jsme se s uživateli zúčastnili

hokejového utkání českobudějovického Motoru

s týmem ze Sokolova. Většinu přítomných překvapila

hrstka fanoušků Sokolova, která se převahou

„Budějčáků“ nenechala zahanbit a fandila jako o život.

Nicméně to na výhru nestačilo a Motor zvítězil 4:1.

Všichni jsme celou dobu nadšeně fandili a vládla 

veselá atmosféra.

Uživatelé sledující zápas



1. září 2019 se dožila krásných stých narozenin naše

uživatelka z oddělení B3, vážená paní Marie Černá,

která své jubileum oslavila s rodinami svých čtyř synů

u nás v domově.

Sto let 

mezi námi

STRANA 10

A k naší veliké radosti s námi 8. prosince své sté

narozeniny oslaví i naše milá paní Marie Kolářová 

z oddělení B4, která si celý život ráda zpívá.

A nám nezbývá než oběma, a nejen jim, přát hodně

zdraví, spokojenosti a pohody.

Pracovníci DDDV



…že je v zimě zima není nic nového (jen silničáře to

každý rok překvapí), jak si ale udržet pocitově příjemné

prostředí organismu, když je kolem chlad, plískanice

nebo holomrazy? K tomu nám mohou snadno dopomoci

bylinky. Kromě jiného, jistě Vás také napadne, stejně

jako mě, více a teple se přiobléknout, přitopit si v bytě

popřípadě dát si horkou sprchu, vanu. Tato řešení jsou

také účinná, nicméně mají svá ALE … více protopíte,

stoupne spotřeba vody, více se zapotíte a budete

choulostivější a náchylnější k běžným nemocem –

rýma, chřipka apod. a ve finále je to jen dočasné.

Jak na zimu, 

aby bylo teplo

STRANA 11

Pojďme tedy do říše bylin a jejich účinků na náš

organizmus. Mezi nejvýraznější zástupce bylin pro

zahřátí je ZÁZVOR – jeho původní domovinou byla

Asie, ale dnes se již pěstuje i v Jižní Americe 

a Africe. Známe jej jako koření, ale je z něj i velice 



lahodný čaj – kousek oloupaného kořene zázvoru

nastrouháme, přidáme nastrouhanou citrónovou kůru 

ze ¼ citrónu a přelijeme 250 ml vroucí vody, necháme

louhovat 10 minut, nakonec osladíme medem. Nejen 

že lahodně tento čaj chutná, ale krásně provoní

místnost.

STRANA 12

Další voňavý recept je ze SKOŘICE, i ona má

zahřívací účinky, snad i proto se jí tolik dává do tzv.

„svařáku“, ale nejen coby lahodný alkoholický nápoj

lze požívat skořici. Vhodná je i do různých druhů kaší

(ovesná, rýžová, krupicová) stejně tak jako lze přidat 

do jogurtů a lahodná je i v kávě.

Z našich luk nasbíraný HEŘMÁNEK a

MATEŘÍDOUŠKA patří též mezi bylinky, jenž

zahřejí, a také i provoní místnost. Po jedné lžičce

sušeného květu heřmánku a 1 lžičce sušené nati

mateřídoušky zalité 250 ml vroucí vody připravíte

lahodný čaj. Pozor u mateřídoušky, není dobré užívat

dlouhodobě.



Nejen v písničce Na tom

Pražským mostě ROZMARÝNA

roste, pořiďte si rozmarýnu i do

bytu, krásně voní a z usušených

listů přichystáte rovněž skvělý

čaj, který má účinky nejen

zahřívací, ale též podporuje

trávení, zvyšuje nízký tlak,

snižuje pocit únavy a kromě

dalších blahodárných účinků

preventivně působí proti

nádorovým onemocněním. Není

vhodná pro lidi, kteří prodělali

záněty ledvin a jater a těhotné

ženy. Rozmarýn je velice opojný 

a tedy s ním opatrně, na čaj 250ml

vroucí vody a sotva malá kávová

lžička sušených lístků 1x denně.

STRANA 13

Zdroje: internetový herbář

Wendys, Bylinkopedie



Dlouhé zimní

večery našich předků

STRANA 14

Zima představovala pro naše předky spoustu namáhavé

práce, ale uměli se také bavit a těšit ze svátečních dnů.

Po sv. Martinovi (11. 11.), kdy přicházejí první mrazíky

a leckdy i první sníh, nastával našim předkům za

dlouhých večerů čas na zimní práce. Kateřinská zábava

(25. 11.), poslední taneční zábava roku, oddělila veselí

od klidu a ticha dnů následujících. Skončily polní práce

a lidé většinu času trávili ve vyhřáté světnici. Lidé se

scházeli a dlouhé zimní večery trávili při společných

návštěvách.

Typickou ženskou činností bylo draní peří. Šlo o velmi

titěrnou práci. Uprostřed stolu bývalo při draní prázdné

místo, kam dračky odhazovaly z klína malé hromádky

sedraného peří (vospenky). 



Sedrané peří se cpávalo do džbánů, do dřevěných beček

nebo velikých hrnců, které se ovazovaly hustým

plátnem. Hospodyně vkládala do těchto nádob mastnou

louč, aby se do něj nedali moli. Setkání u „draček“ 

bylo významnou společenskou událostí.

STRANA 15

Po draní peří následovaly v některých regionech

přástky. Předlo se celou zimu až do masopustu.

V chalupě s největší světnicí se sešla děvčata

s kolovraty a nejčastěji předla len. Během přástek 

se setkávali i chlapci a pro mnohé to bývala ideální

příležitost k seznámení. Přástek se zúčastnili i muži 

a mladí chlapci, kteří se věnovali práci se dřevem,

vyráběli šindele, dřeváky, zručnější vyřezávali hračky 

a betlémové figurky, pletli košíky a košťata.



STRANA 16

Kromě draní peří a předení se během zimních večerů

vyspravovalo oblečení, opravovalo se nádobí a nářadí,

tkalo se a šilo nebo vyšívalo. Pro některé oblasti bylo

typické paličkování. 

https://plzen.rozhlas.cz/dracky-doderky-a-dlouhe-zimni-

vecery-nasich-predku-na-plzensku-7696066

Zdroje:

https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/muzeum-

pripomina-jak-predci-travili-zimni-vecery.html

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-

brne/a/jak-nasi-predkove-travili-dlouhe-zimni-vecery/

http://www.krejzova.justnahrin.cz/aktuality/jak-travili-

nasi-predkove-dlouhe-zimni-vecery



Svatý Ondřej 30.11.

Stal se učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem

Ježíše Krista. Ondřej byl podle legendy 30. listopadu

kolem roku 60 ukřižován na kříži ve tvaru písmene X,

který se od té doby podle něj nazývá svatoondřejský

Adventní svatí

tradičně i netradičně

STRANA 17

kříž. Památkou sv. Ondřeje

začíná nový církevní rok 

a advent. Na sv. Ondřeje

musely být všechny selské

práce ukončeny dříve, než 

se zešeřilo. Pokud to někdo

nestihl, musel počítat 

s návštěvou čerta.

Zdroj: christnet.eu



STRANA 18

O sv. Barboře 4.12.

Snad nejznámější postavou

adventního času je 

sv. Mikuláš 6.12. Roku 310

se v době pronásledování

křesťanů dostal do žaláře,

kde byl mučen. Jako kult

vchází do tradic až v 

8. století v Rusku, jehož se 

Zdroj: druidova-mysteria.cz

Jedním z prvních adventních

svátků, kterému naši předkové

přisuzovali magickou moc, 

je svátek sv. Barbory. Lidé si toho

dne řežou větvičky ovocných

stromů – barborky, které si doma

dávají do vázy pro radost a okrasu

a jejich prostřednictvím se v lidové 

 magii věštila budoucnost. Rozkvetlý proutek si dívka

má dát do šněrovačky, aby si ho mládenec všiml 

a dovtípil se, že se za něho chce vdát.



stává také patronem. V předvečer 6. prosince navštěvuje

muž s bílým vousem - často v doprovodu čerta a anděla

děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby.

STRANA 19

Svatá Lucie 13.12. 

Zdroj: vira.cz

V českých zemích chodíval

dříve vesnicí průvod

masek, který vedla dívka

převlečená za svatou Lucii,

tzv. "lucka". Doprovázely 

ji masky dráteníka, řezníka,

kominíka, poustevníka 

a družičky. Tento zvyk se 

ještě zachoval v některých

vesnicích moravského

Slovácka. Ženy, převlečené 

za „lucky“, se halído bílých plachet a obličej se bílí

moukou. Chodí po domech a vymetají ze všech koutů

nemoci a zlé duchy.

Zdroj: catholica.cz



Dne 21. prosince, tři dny před Štědrým dnem, přichází

zimní slunovrat, to znamená, že den je nejkratší a noc

nejdelší z celého roku. Od té doby pak zase začíná

pomalu světla přibývat. Kdysi dávno se slunovrat slavil

jako velký svátek, protože zimy bývaly pro lidi velmi

kruté. Naši předkové jedli pouze zásoby, které na zimu

připravili, jen někdy si přilepšili ulovením divoké zvěře,

což se nestávalo často. A proto doba slunovratu, kdy je

zima už ve své půlce, znamená radost z naděje na více

světla, tepla a jídla.

STRANA 20

Slunovrat

Zdroje: Hana Skálová, kniha

Ježíšek, https://www.treking.cz/priroda/zimni-slunovrat.htm



STRANA 21

Historie Křesťanských vánočních koled sahá do 

13. století, kdy podle legendy je autorem první koledy

svatý František z Assisi (1181–1226). Jednou ze

zajímavostí je, že v 15. století bylo v Polsku přeloženo

hodně koled z češtiny, šlo o koledy Jednoty bratrské.

Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby

vánoční, v posledním půlstoletí se však oproti původní

tradici zpěvu adventních písní a rorát začaly zpívat již

během adventu.

Vánoční koledy

Slovo „koleda“ je všeslovansky rozšířeno,

praslovanština jej přejala z latinského calendae

(první den v měsíci) a pohanští Slované slovem koleda

označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem.



STRANA 22

Koleda označuje původně píseň, kterou děti zpívají

během velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tři

králové, den sv. Řehoře, Velikonoce) při obcházení

jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku, 

kterou představovalo především jídlo nebo pití. Tento

zvyk se dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však 

se slovo koleda stalo označením písně s vánoční

tematikou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda



STRANA 23

Každá země má své tradice, které mohou být v různých

krajích rozdílné. Například na horách udržovali lidé 

jiné zvyky než v nížinách, odlišně žili obyvatelé

venkova a měst.

Slovensko

Nejvíce se nám svými tradicemi podobá Slovensko.

Dříve se tam však žilo jinak. Hlavním svátečním jídlem

byla polévka se zelím, houbami a klobáskou, pak přišly

na stůl buchtičky s medem či sirupem a posypané

mákem. V jiných oblastech se jedlo pečené maso,

jitrnice, brambory, zelí, čočka a hrách, bábovky 

a koláče. Dodnes Slováci připravují oplatky.

Jiné země, 

jiné tradice

Polsko

V Polsku na začátku prosince nenosí dobroty svatý

Mikuláš – ten přichází až na Štědrý večer, kdy naděluje 



dárky. Oblíbenější než stromečky zde byly jesličky. 

Na nich si polští sousedé dávali záležet. Sváteční stůl

nebo i podlahu Poláci někdy zdobí trochou slámy, 

která připomíná, že Ježíšek se narodil ve chlévě. Na

svátečním stole se objevuje krůta nebo krocan, před tím

se obvykle podává zelí s houbami nebo boršč.

STRANA 24

Německo

I Německo je nám v tradicích hodně blízko. Právě

odtud k nám přišel zvyk zdobení stromečku, a také

adventní kalendáře a věnce. Dárky nadělují dvě

postavy. Na severu chodí na Štědrý den Vánoční muž.

V jižním Německu děti navštěvuje Kristkind neboli

Ježíšek.

Rakousko

Zvyky v Rakousku jsou také velmi podobné. Doma se

peče také několik druhů vánočního cukroví, mezi nimi

vanilkové rohlíčky a linecké koláčky. Svátečním

jídlem je kapr, ale častěji se jí řízky nebo kachna 

a hraje se nejznámější rakouská vánoční lidová píseň –

Tichá noc.

Zdroj: Hana Skálová, kniha Ježíšek



Tu ztichnu tak, jak housle spící,

a malý, náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,

včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. 

A budu ještě blíž,

svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,

v němž vůl a oslík klímají,

světélka stříknou zprava, leva,

noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. 

Ach, jsem tak blízko již,

snad pastýři mne poznají...

STRANA 25

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 

hru v srdci zvonkovou.

Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

až noční půjdu tmou.

Vánoční – Fráňa Šrámek



STRANA 26

Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách 

zvaných „hromničky“ slavíme 2. února. Pro křesťany

vychází právě na tento den Uvedení páně do chrámu.

Oslavy začátku února byly však pro naše předky

důležité dávno před křesťanstvím. Pro Kelty to byl

například už 400 let před naším letopočtem svátek 

Hromnice

Imbolc, který 

se vztahoval

k ohni, slunci,

návratu světla

prodlužujícím 

se dnům.



Hromničky jsou svíčky, které žehnají v tento den

v chrámech božích. V časech minulých, avšak

v některých krajích dodnes, se dávaly během bouřek

zapálené do oken, aby ochránily stavení před bouřkami.

V některých krajích obcházeli včelaři s hromničkou úly

se včelstvy pro hojnost medu, jinde se v den Hromnic

nesmělo tančit či používat jehly na šití.
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Zdroje: https://www.cysnews.cz/ostatni/hromnice-

hodinu-vice-2-2-2018/

http://lektori.8u.cz/2018/02/02/hromnice-svatek-

uvedeni-pane-do-chramu-2-2/

K tomuto dni se také vztahuje pranostika “Na Hromnice

o hodinu více”, která nám říká, že den se zvolna

prodlužuje a že by již měl být o hodinu delší než 

v době zimního slunovratu.
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Masopust  je třídenní lidový svátek, který se slavil 

ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou

začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum

Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem 

i masopust.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány

písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je

zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci

vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu

děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě.

Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční

zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším

vrstvám, později všem. V některých regionech

(Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí

oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou

vesnice. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, 

Masopust
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slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později

společně konzumovány v hospodě během večerní

zábavy.

V některých obchůzkách se dostává do ústřední role

tanec, především obřadní tance mladíků, zvaných ve

Strání „pod šable“. Podobně tančí u každého domu na

Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku „Turci“. 

Při večerní zábavě se konají další obřadní tance,

například „na len“, „na konopě“, „žabská“ apod.

V roce 2010 byly

Masopustní průvody 

s maskami na Hlinecku 

zapsány na Listinu

světového přírodního 

a kulturního dědictví

UNESCO.

Zdroje: VONDRUŠKA, Vlastimil, Církevní rok a lidové obyčeje

aneb kalendárium světců a světic, mučedníků a

mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o

liturgii katolické, https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust

http://extrastory.cz/masopusty-na-hlinecku-zna-jiz-cely-svet-pro-

svoji-jedinecnost-se-staly-kulturnim-dedictvim-celeho-

lidstva.html
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Pro volné chvíle



STRANA 31


