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Opět uplynul rok a opět je tu vánoční čas. Své blízké potěšíme dárky a snad také nějaké

dárky od nich dostaneme. Již tradičně se zamýšlíme nad vánočními moudrostmi, a proto

se na chvíli zastavme, vychutnejme si vánoční atmosféru a opět pojďme listovat vánočními
moudrostmi - slovy, pojmy a především hodnotami, které by nám ve svátečních
dnech rozhodně neměly chybět.

Dárky

jedno z prvních slov, které nás v souvislosti s Vánocemi napadne. Jedna orientální

moudrost říká: "Ať daruješ ze svého majetku cokoliv, dáváš málo. Opravdový dar znamená
dávat ze svého nitra.

Pohoda

to je slovo, které si často opakujeme o svátcích. Proč nám nevydrží pohoda do všedních dnů?
Protože někdy tak spěcháme, abychom viděli, co bude zítra a tak snadno přehlédneme, co je
dnes. Moudrý Seneca si poznamenal: "Je třeba být k duši ohleduplný a dopřát jí klid, který

by jí byl potravou i posilou. Občas je možno dojít až k povznesené náladě, ne ovšem abychom
se v ní utopili, ale jen trochu namočili. Ta totiž dokáže odplavit starosti, sáhnout člověku
hluboko do duše a léčit smutek právě tak jako některé nemoci."
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Tolerance

je tak potřebná právě o svátcích, protože jsme spolu víc než kdy jindy. A už to neumíme,

proto to někdy zaskřípe. Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může
mít svou pravdu.

Úsměv

někomu se vytratil ze života a z tváře, ale k Vánocům by měl patřit. Když se na někoho

usmějete, můžete mu vrátit smysl života. Možná si vzpomenete na den, kdy jste zrovna

neměli náladu. Najednou se na vás někdo usmál nebo řekl: "Dnes ti to ale sluší!" nebo "To se
ti povedlo!" nebo "To je prima, že jsme spolu!" Úsměv a vlídné slovo vás nestojí nic, ale pro
druhého mohou mít ohromnou cenu. Mohou proměnit všední den ve sváteční.

Pokora

scenerie betlémské události je plná pokory. Slovo pokora tedy patří k Vánocům, i když o

pokoře neradi mluvíme. Francouzský filozof 16. století Michel de Montaigne to vyjádřil

výstižně: "Lidé často jako klasy se zprvu zvedají a vyvyšují, ale až uzrají do řádného zrna,
začnou se pokorně sklánět."

Ještě jedna na závěr:

Listovali jsme společně vánočními moudrostmi...

Dobré slovo je lepší než mnoho peněz. Slova jsou však jako listí na stromě - kde je ho nejvíc,
tam je nejmíň ovoce. A tak vám upřímně přejeme...

Velké poděkování za skvělou práci patří i všem zaměstnancům, kteří se celý rok podíleli na

každodenním chodu Domova. Všem našim čtenářům přeji krásné a klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2017 a co nejvíce splněných přání.

S úctou Lenka Moučková
vedoucí domova
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NAROZENINY V MĚSÍCI PROSINCI

1. PROSINCE – JIŘÍ HAMPL
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Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy
třeba báti.
Prosinec promšenlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok
budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho
obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
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.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i
všechno osení.
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1. prosince

Světový den AIDS

2. prosince

Světový den počítačové gramotnosti

2. prosince

Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví

3. prosince

Mezinárodní den zdravotně postižených

5. prosince

Mezinárodní den dobrovolníků

7. prosince

Mezinárodní den civilního letectva

9. prosince

Mezinárodní den proti korupci

10.prosince

Mezinárodní den lidských práv

11.prosince

Světový den dětství

11.prosince

Mezinárodní den hor

11. prosince

Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi
Afriky

18. prosince

Mezinárodní den vystěhovalců

20. prosince

Mezinárodní den lidské solidarity

29. prosince

Mezinárodní den biologické rozmanitosti
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Proč chodí čert a Mikuláš
Na začátku prosince zažívají děti velmi rozporuplné pocity,
protože se návštěvy čerta a Mikuláše obávají, ale zároveň
toužebně očekávají nadílku. Tato tradice je v naší společnosti
velmi zakořeněná, ale víte, jak vlastně zvykla? Proč naše
domácnosti obchází tak nesourodá trojice, jakou je čert, anděl a
Mikuláš?

Adventní svátky
Advent začíná již na začátku prosince a je plný oslav a významných
dnů. Nejprve se nám ukáže sv. Barbora a brzy po ní následuje čert a
Mikuláš. Ten se objevuje v kalendáři 6. prosince a den před tímto
svátkem vyráží do ulic ve společnosti čerta a anděla. Tyto tři postavy
každý velmi důvěrně zná a děti se na jejich příchod těší, ale zároveň se
ho obávají. Mikuláš jim nadělí dárky, ale také hrozí to, že si je
čert odnese do horoucího pekla. Kde se ale tyto tradice vzaly?

Svatý Mikuláš
Mikuláše všechny děti velmi dobře znají a mají ho z této trojice
nejraději, protože od něj dostávají sladkosti a drobné dárky. Odkud ale
pochází tento štědrý muž? Mikuláš patří mezi nejpopulárnější svaté
v Řecku a obecně v latinských církvích. Jedná se o skutečnou postavu,
přesto oněm máme jen velmi málo informací. Narodil se někdy kolem
roku 280 v Lykii (dnešní Turecko) do rodiny rybáře – proto je mimo
jiné patronem rybářů. Brzy však osiřel a veškeré dědictví rozdal
chudým. Kolem roku 300 působil jako biskup v Myře a to ve velmi
mladém věku. Zemřel 6. prosince někdy mezi lety 345 a 352, proto
právě na tento den připadá jeho svátek.
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Legendy a štědrost
Mikuláš je známý hlavně pro jeho štědrost a velkorysost. Jeho postavu
doprovází několik legend a dobrých skutků. Jednou z nich je příběh o
třech chlapcích, které zabil hostinský, uložil je do sudu se solí, ale
Mikuláš jim vrátil život. V některých verzích se udává pouze to, že
zabránil jejich smrti, protože zmrtvýchvstání je až příliš zázračné. Bez
něj však tento příběh ztrácí své kouzlo, protože ukazuje, že Mikuláš
vlastně přemohl ďábla zosobněného hostinským a tímto vzkříšením
přemohl i smrt.
Legenda o třech chlapcích popisuje vítězství Krista nad ďáblem, ale
známější se asi příběh o Mikuláši a třech dívkách, které zachránil před
otroctvím. Jejich otec byl velmi chudý, a aby se z této bídy vymanil,
rozhodl se prodat dcery do nevěstince, aby si tam vydělaly vlastními
těly na věno. Svatý Mikuláš jim však po tři noci házel do oken měšce
se zlaťáky a tím je zachránil. Legendy o jeho štědrosti nejspíše vedly
k dnešní tradici rozdávání sladkostí 5. prosince.
Čert a Mikuláš
Mikuláš však nechodí rozdávat nadílku sám, doprovází ho čert a
anděl. Postava čerta ve v Čechách velmi silně zakořeněna, ale podle
původních legend by Mikulášovo společník neměl být pekelník, ale
pouze muž s umazanou tváří. Měl by mít celý oděv v černé a
vzbuzovat strach, protože představuje zlo a trest. Podle některých
příběhů se jedná o samotného hostinského, který trestá zlobivé děti
holí nebo proutkem. U nás je však silně zakořeněný čert a Mikuláš a
to vlastně odpovídá původním legendám, kdy Mikuláš porazil
samotného ďábla.
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Do třetice všeho dobrého anděl
A když už má s sebou Mikuláš čerta jako symbol zla, musí to vyvážit
dobrem, proto je doprovází ještě anděl. Ovšem i tady existují různé
výklady. Jedna legenda totiž vypráví o tom, jak Mikuláš pomohl lodi,
která se na moři dostala do nesnází. Zjevil se námořníkům a ukázal na
zadrhnutá lana, mezi kterými byl čert. Anděla zase vysvětluje legenda
o smrti Mikuláše. Když si ho k sobě povolal samotný Bůh, poprosil
Mikuláš, jestli by pro něj nemohli přijít andělé. Proto ho doprovází 5.
prosince i tato krásná postava. Jak už to tak v životě bývá, zlo a dobro
kráčejí vedle sebe. Proto k nám chodí čert a Mikuláš v doprovodu
anděla.

Co obléká tato trojice?
A co vlastně obléká tato nesourodá trojice? Andělovi nesmí chybět
velká křídla zdobená peřím a bílé šaty. Jeho oděv může mít zlaté nebo
stříbrné aplikace a klidně i svatozář. Čert musí mít huňatý oblek,
kopyto, ocas a pochopitelně rohy. Ty jsou na celém oděvu asi
nejdůležitější, vždyť co by to bylo za pekelníka bez pořádných rohů?
Kostýmy čerta tedy mohou být různé, ale důležitý je i ten zbytek. Jeho
tváře jsou umouněné od popela a v očích se mu blýskají plamínky.
Tyto dvě postavy jsou na celém světě oblékány takřka stejně, jinak je
to však s Mikulášem.
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Mikuláš a Santa Claus
Oblečení Mikuláše není tak jednoduché jako kostýmy čerta a liší se
podle tradic, krajů i národů, i když všude rozdává dárky. Z této tradice
se ve Spojených státech amerických postupně vyvinul fenomén Santa
Clause, který také roznáší dárky, ale až o Vánocích. Málokdo ví, že
tyto osoby mají něco společného, protože i jejich oblečení je odlišné.
Santa nemá oděv jako náš český Mikuláš, ale má červenobílé kalhoty
a bundu, čapku s bambulí a vysoké holínky. Dnešní děti si ještě tohoto
dobrodárce představují s bílým plnovousem a pořádným břichem,
protože jsou touto podobou zahlceni ze všech médií.

Mikuláš u nás
Vraťme se ale k našemu Mikuláši. V Čechách a na Slovensku obléká
tento svatý biskupský oděv, což znamená dlouhé bílé šaty se zlatými
prvky nebo červeným pláštěm. Velmi důležitá je pak typická mitra
(biskupská špičatá čepice) a také dlouhá berla, o kterou se Mikuláš
opírá. Někdy má s sebou také knihu, ve které má pečlivě
zaznamenáno, které děti byly celý rok hodné a které zlobily. Ty hodné
pak dostanou nadílku a pro ty zlobivé je tu připravený čert s velkým
pytlem, ve kterém odnáší děti přímo do pekla. Nezapomínejte ale ještě
na anděla, který i hříšníkům uděluje druhé šance.
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Datum

Jméno

2016

Svátek

Fáze Luny

Čtvrtek

1.12.

Iva

Dorůstá

Pátek

2.12.

Blanka

Dorůstá

Sobota

3.12.

Svatoslav

Dorůstá

Neděle

4.12.

Barbora

Dorůstá

Pondělí

5.12.

Jitka

Dorůstá

Úterý

6.12.

Mikuláš

Dorůstá

Středa

7.12.

Ambrož a Benjamín

Dorůstá

Čtvrtek

8.12.

Květoslava

Dorůstá

Pátek

9.12.

Vratislav

Dorůstá

Sobota

10.12.

Julie

Dorůstá

Neděle

11.12.

Dana

Dorůstá

Pondělí

12.12.

Simona

Dorůstá

Úterý

13.12.

Lucie

Dorůstá

Středa

14.12.

Lýdie

Úplněk

Čtvrtek

15.12.

Radana

Ubývá

Pátek

16.12.

Albína

Ubývá

Sobota

17.12.

Daniel

Ubývá

Neděle

18.12.

Miloslav

Ubývá

Pondělí

19.12.

Ester

Ubývá

Úterý

20.12.

Dagmar

Ubývá

Středa

21.12.

Natálie

Ubývá

Čtvrtek

22.12.

Šimon

Ubývá

Pátek

23.12.

Vlasta

Ubývá

Sobota

24.12.

Adam a Eva, Štědrý den

Ubývá

Neděle

25.12.

Boží hod, 1.svátek vánoční

Ubývá

Pondělí

26.12.

Štěpán, 2.svátek vánoční

Ubývá

Úterý

27.12.

Žaneta

Ubývá

Středa

28.12.

Bohumila

Ubývá
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Čtvrtek

29.12.

Judita

NOV

Pátek

30.12.

David

Dorůstá

Sobota

31.12.

Silvestr

Dorůstá

JITKA
Význam jména

Svátek:
5. Prosinec
Původ jména:
hebrejský
Varianty jména:
Jíťa, Jituška, Jitula, Jitunka, Jitečka
Symboly jména Jitka:
židovka, žena z Judeje
Význam jména Jitka:
Od jména náčelníka židovského kmene Jehúdá, biblický tvar Juda.
Původní význam jména je "za něhož se děkuje", "velebený", později
se stalo základem pro Žid.
VLASTA
Význam jména
Svátek:

23. Prosinec
Původ jména:
slovanský
Varianty jména:
Vlastička, Vlastinka, Vlastuška
Symboly jména Vlasta:
majetek, moc, vláda
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EVA
Význam jména

Svátek:
24. Prosinec
Původ jména:
hebrejský
Varianty jména:
Evča, Evka, Evička, Evuška, Evulka, Evinka, Evina aj.
Symboly jména Eva:
Ženské křestní jméno Eva je u nás velmi oblíbené. Jde o prastaré
jméno, které se pojí s hebrejským původem. Jméno vzniklo z
hebrejského slova „chawwá“ s významem „živá“, vychází z kořene
odvozeném od slovesa „chájá“, které se překládá jako žít. Eva je tedy
dle svého významu „živá“, „životem obdařená“, také „životadárná“
nebo „matka života“. Jméno provází biblický příběh o zrození lidstva,
jako Evu nazval svou partnerku první muž na světě - Adam.
DAVID
Význam jména

Svátek:
30. Prosinec
Původ jména:
hebrejský (biblické jméno)
Varianty jména:
Davídek, Dóda, Davy
Symboly jména David:
miláček, náčelník
Význam jména David:
Původní jméno "davidu" znamená náčelník. Lidová etymologie jej
spojuje se slovy miláček a strýček.
14
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSÍCI – LISTOPAD
Dne 1. listopadu návštěva místního hřbitova – DUŠIČKY.

Dne 3. listopadu proběhl II. turnaj v šipkách.
1. Místo – KRAKONOŠ
2. Místo – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
3. Místo – DUKLA
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Dne 22. listopadu – VÝPRODEJ OBLEČENÍ.
Dne 23. listopadu – SCHŮZKA VÝBORU OBYVATEL.
Dne 30. listopadu – KLÁŠTERECKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC - PROSINEC

2.prosince
5.prosince
6.prosince
16. prosince
20. prosince
24. prosince

PROMÍTÁNÍ FILMU V KULTURNÍM DOMĚ OD 9:00
HOD
MIKULÁŠ V 14:00 HOD
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ OD 10:00 HOD
VÁNOČNÍ ZÁBAVA S KLIENTY A PERSONÁLEM OD
15:00 HOD
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA V KULTURNÍM DOMĚ OD 13:00
HOD
ROZDÁVÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ S JEŽÍŠKEM OD
14:00HOD
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Zápis z výboru obyvatel – Dukla č. 3
Datum:
23. 11. 2016 v 13:00 hod
Přítomni:
Lenka Moučková – vedoucí domova
Iveta Jenčová – sociální pracovnice
Alena Fillausová – vedoucí aktivizačních činností
Monika Hrošek – aktivizační pracovník
Za klienty:
Emílie Kamišová
Ivana Šebestová
Bohuslav Horák
Milan Sova
Karel Pecka
1.
2.
3.
4.

Uvítání členů výboru obyvatel
Rekapitulace připomínek a podnětů z minulé schůze.
Diskuze – nové náměty a připomínky – regulace tlaku a teploty vody.
Dostavil se pátý člen p. Pecka

Další schůzka výboru obyvatel, bude další měsíc, termín upřesním po domluvě
s vedoucí domova a s klienty.
Iveta JENČOVÁ, DiS.
Metodik sociální práce
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SLOVA MOUDRÝCH ….
Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale
podle obsahu

Seneca
Tvůj charakter je to, co děláš, když si myslíš, že se nikdo
nedívá ...
Lidé čas od času zakopnou o pravdu, ale většina jich se
zvedne a spěchá pryč, jako by se nic nestalo

W.Churchill
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Z per našich čtenářů ….
1. Skláním hlavu, ale ne proto, aby mi na ni někdo šlápl.
2. Domýšlivý je každý, rozdíl jen v tom, jak se to u koho projevuje.
3. Některé lži zastupují pravdu tak dokonale, že by člověk musel
být hluchý a slepý, aby se nechal zmást.
Bohuslava Vaněčková
PRO ZASMÁNÍ…

Pan Holásek se opozdí s vánočními nákupy a tak na Štědrý den stojí
v poloprázdné samoobsluze a ptá se prodavačky, jestli mají něco
levného, hezkého a praktického? „ Zbyly nám tu celkem pěkné
utěrky, pro koho to má být?“ „ Pro mou ženu.“ „ Tak to bude jistě
překvapená!“ „ To si pište, myslí si totiž, že dostane kabát!“
„ Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod
stromečkem. „Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych
řekl, že z Číny.“
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se,
že svítí, Pepíčku.“
„Mami, záclony už také svítí!“
Pan Hlavan sedí po Vánocích v hospodě a lamentuje nad nadílkou:
“ Zase jsem dostal košili, a zase s břichem!“
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Příběh k zamyšlení

Zeď
Na nehostinné a skalnaté poušti žili dva poustevníci. Bydleli
blízko sebe v jeskyních, které měly vchody naproti sobě. Po
létech modliteb a náročného odříkání jeden z nich dospěl k
přesvědčení, že dosáhl dokonalosti. Ten druhý byl stejně
zbožný, ale také vlídný a přátelský. Zastavoval se na kus řeči s
poutníky, kteří tudy občas procházeli, utěšoval a hostil ty, kdo
se ztratili nebo byli na útěku. „Jenom ztrácí čas, který by měl
věnovat rozjímání a modlitbě,“ myslel si první poustevník. S
častými, nicméně drobnými pochybeními toho druhého
prostě nemohl souhlasit. Aby mu nějak viditelně naznačil,
kolik mu ještě schází do svatosti, rozhodl se, že ke vchodu své
jeskyně položí kámen pokaždé, když ten druhý něco zanedbá.
Za několik měsíců před jeho jeskyní stála vysoká šedá
kamenná zeď. A on zůstal zazděný uvnitř.
Někdy ve svém srdci stavíme zdi z maličkých kamínků nevole, zlosti,
mlčení, nevyřešených problémů a zachmuřenosti. Naším
nejdůležitějším úkolem je zabránit tomu, aby kolem našeho srdce
stála zeď. A především se musíme snažit, abychom se nestali „dalším
kamenem“ ve zdi někoho jiného.
S úctou
Lenka Moučková
Vedoucí domova
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