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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení klienti, 

začínáte listovat posledním číslem našeho časopisu v tomto roce. 

Událo se mnoho věcí. Některé se povedly více, některé méně. Ale 

dovolím si říct, že v našem domově bylo více těch akcí povedených. 

Podařilo se nám společně užít si mnoho kulturních akcí, něco nového 

vybudovat a opravit. Před námi je prosinec, doba adventní.  

Někdo Vánoce miluje, jiný se těší, až budou za námi. Každý jsme jiný, 

a každý máme různé vzpomínky, které mohou být důvodem k oblibě či 

neoblibě těchto svátků. Přála bych si, aby maximum našich klientů 

strávilo radostné a pohodové Vánoce, pokud možno společně se svými 

nejbližšími. A těm z vás, kdo takovou možnost z nejrůznějších důvodů 

nemáte, se budou naši zaměstnanci snažit vytvořit takové prostředí a 

atmosféru, která vám pomůže tento čas překlenout. 

Vážení zaměstnanci, 

chtěla bych i vám všem poděkovat za vaši skvělou práci, ochotu a 

přizpůsobivost k různým nastalým událostem, které nebyly 

jednoduché a mnohdy plánované. Většina z vás se snažila vyjít vstříc 

a obětovala své soukromí pro práci, nesmírně si toho vážím, neboť 

v dnešní uspěchané a náročné době, kdy si každý hledí jen svého je 

toto krásné a vzácné. 

Přeji vám všem, abyste si čas adventní a vánoční užili ve zdraví, v 

dobré náladě a s úsměvem. Do nového roku 2018 pak přidávám přání 

hodně zdraví, štěstí a lásky a ať se vám splní alespoň jedno tajné 

přání. 

S úctou Lenka Moučková 

                                                                                                                     vedoucí Domova 
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Vzpomínáme…

Dne 26. listopadu nás navždy opustila paní Josefa ŠKORPÍKOVÁ.  
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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 promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé 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. 

Jaký prosinec - takový červen. 

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. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 
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Významné a mezinárodní dny – Prosinec 

 

1. 12. 

 

Světový den AIDS  

2. 12.  Světový den počítačové gramotnosti  

2. 12.  Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví  

3. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených  

5. 12.  Mezinárodní den dobrovolníků  

7. 12.  Mezinárodní den civilního letectva  

9. 12.  Mezinárodní den proti korupci  

10. 12.  Mezinárodní den lidských práv  

11. 12.  Světový den dětství  

11. 12.  Mezinárodní den hor  

11. 12.  Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky  

18. 12.  Mezinárodní den vystěhovalců  

20. 12.  Mezinárodní den lidské solidarity  

29. 12.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-aids-217/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-pocitacove-gramotnosti-218/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-za-vymyceni-otroctvi-219/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zdravotne-postizenych-220/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-dobrovolniku-221/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-civilniho-letectva-222/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-korupci-223/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-lidskych-prav-224/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-detstvi-225/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-hor-226/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-s-zenami-a-detmi-afriky-227/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vystehovalcu-228/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-lidske-solidarity-229/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-biologicke-rozmanitosti-230/


 
 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 

7 

 

Světový den boje proti AIDS 

Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je 
celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou 
organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci 
AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory 
lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně 
na 1. prosince.  

Poprvé byl celosvětově vyhlášen roku 1988. V roce 1996 vznikl 
program OSN pro boj proti HIV a AIDS (The Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS, zkr. UNAIDS) a převzal organizaci a 
propagaci Světového dne boje proti AIDS. Následujícího roku vznikla 
při tomto programu organizace World AIDS Campaign, která od roku 
2004 působí samostatně.  

 

 

 

Mezinárodní den zdravotně postižených 
3. prosince 

 
Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení 
informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se 
postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají 
různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit 
k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v 
rámci možností, plnohodnotný život.  
 
  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNAIDS
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=World_AIDS_Campaign&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ribbon.svg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_qaA8-XXAhUJoKQKHS0tDUUQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/97135572/stock-illustration-cartoon-woman-on-a-wheelchair.html&psig=AOvVaw3PLxoWk4orI5TTdLoHUPXg&ust=1512117552756418


 
 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 

8 

24. prosinec - Štědrý den 

24. prosinec je v České republice zařazen mezi sváteční dny a zároveň 

představuje den pracovního klidu. Pro drtivou většinu obyvatel je pak 

především „Štědrým dnem“, představujícím poslední okamžiky příprav 

na blížící se vánoční svátky. Ač je většinovou veřejností vnímán jako 

první den vánoční svátků, tak pravé Vánoce (v křesťanské tradici 

představují oslavy narození Ježíše Krista) se slaví až od 25. prosince do 

první neděle po 6. lednu. To však 24. prosinci neubírá nic na jeho 

magičnosti, se kterou je spojováno mnoho předkřesťanských i 

křesťanských obyčejů a pověr. 

Již naši dávní předkové připisovali Štědrému dni zvláštní moc, která se 

proměnila v řadu drobných úkonů, zajišťujících pro příští rok bohatou 

úrodu, vysokou užitkovost domácích zvířat a v neposlední řadě i zdraví 

a štěstí celé rodiny. Se zvláštními zvyky se v českých zemích na Štědrý 

den setkáváme již od 14. století. Ten začínal poslední adventní jitřní 

mší, při které byly požehnány ozdoby z přírodních materiálů, kterými 

se zdobila domácnost. Oběd pak měl spíše postní charakter, vyjádřený 

v podávaných pokrmech (např.: hubník či kuba). 

Od 40. let 19. století se v Česku postupně začal prosazovat zvyk 

zdobení vánočního stromečku. Použité ozdoby se většinou skládaly ze 

zdobeného cukroví, výrobků ze dřeva, perníku či pečiva. Se samotným 

průběhem večera bývalo (a bývá) spojeno několik zvyků, které měly 

předpovědět budoucnost pro jednotlivé členy rodiny. Litím rozpáleného 

olova do nádoby s vodou vznikal svébytný odlitek, který dotyčnému 

věštil blízkou budoucnost. Krájením jablka pak rodina zjišťovala, zda 

se za rok u štědrovečerní večeře opět ve zdraví sejde. Pouštění lodiček 

ze skořápek vlašských ořechů pak předznamenávalo cestování či 

setrvání v domě. Svobodné dívky si hozením střevíce za hlavu měly 

možnost ověřit, zda se brzy vdají. 

 

http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/
http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/cr/svatky/
http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/cr/svatky/25-prosinec-bozi-hod/
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Důležitým symbolem Štědrého dne je večeře. V dřívějších dobách se 

skládala z mnohem skromnějších pokrmů než dnes. Podávala se oplatka 

s medem, hrachová či čočková polévka, kroupový nákyp s houbami či 

sušené domácí ovoce. Na závěr pak hodovníci popíjeli čaj a v bohatších 

domácnostech i punč. Sváteční jídelníček měl přirozeně řadu krajových 

a místních variant. Část večeře odnášel po jídle hospodář ke stromům, 

drůbeži a dobytku. Svůj díl dostaly i oheň a voda, aby neškodily. Pro 

člověka současnosti je sváteční večeře již neodmyslitelně spojena s rybí 

polévkou, kaprem s bramborovým salátem a doplňkovými 

pochoutkami rozličného typu. 

V posledních desetiletích však společnost čím dál častěji nahrazuje 

obalovaného kapra vepřovými či kuřecími řízky. Po skončení večeře 

přichází ta nejočekávanější chvíle dne zvláště pro nejmenší. Rodiny se 

přesouvají k vánočnímu stromečku, pod kterým symbolický Ježíšek 

(upomínka na narození Ježíše Krista a myšlenku, že vše dobré, člověk 

dostává od Boha) přináší jednotlivým členům dárky. K silným 

emotivním momentům patří i společné zpívání tradičních vánočních 

koled. K závěru Štědrého dne paří i půlnoční mše, kterou začíná 

samotná církevní oslava narození Ježíše Krista. 

Až budete příště prožívat svůj Štědrý den, nezapomeňte na skutečnost, 

že každý z nás si v sobě nese kouzlo dětských Vánoc, ke kterým se v 

dospělosti s radostí vrací. Není snad v roce příhodnějšího dne, kdy 

bychom si proto měli vzpomenout na ty, kteří nemají v životě toliko 

štěstí jako my, a zamyslet se nad možnostmi pomoci alespoň některým 

z nich. 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqdu-9OXXAhWHFOwKHVR6BEEQjRwIBw&url=http://allendalecommunity.com/event/assisted-living-holiday-party/&psig=AOvVaw0zdnsM2a8hrRryd9nK5Jqn&ust=1512117888962725
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Datum 

2017 

Jméno 

Svátek 
Fáze Luny 

Pátek 1.12. Iva  
 

Dorůstá 

Sobota 2.12. Blanka  
 

Dorůstá 

Neděle 3.12. Svatoslav  
 

Úplněk 

Pondělí 4.12. Barbora  
 

Ubývá 

Úterý 5.12. Jitka  
 

Ubývá 

Středa 6.12. Mikuláš  
 

Ubývá 

Čtvrtek 7.12. Ambrož a Benjamín  
 

Ubývá 

Pátek 8.12. Květoslava  
 

Ubývá 

Sobota 9.12. Vratislav  
 

Ubývá 

Neděle 10.12. Julie  
 

Ubývá 

Pondělí 11.12. Dana  
 

Ubývá 

Úterý 12.12. Simona  
 

Ubývá 

Středa 13.12. Lucie  
 

Ubývá 

Čtvrtek 14.12. Lýdie  
 

Ubývá 

Pátek 15.12. Radana  
 

Ubývá 

Sobota 16.12. Albína  
 

Ubývá 

Neděle 17.12. Daniel  
 

Ubývá 

Pondělí 18.12. Miloslav  
 

NOV 

Úterý 19.12. Ester  
 

Dorůstá 

Středa 20.12. Dagmar  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 21.12. Natálie  
 

Dorůstá 

Pátek 22.12. Šimon  
 

Dorůstá 

Sobota 23.12. Vlasta  
 

Dorůstá 

Neděle 24.12. Adam a Eva, Štědrý den  
 

Dorůstá 

Pondělí 25.12. Boží hod, 1.svátek vánoční  
 

Dorůstá 

Úterý 26.12. Štěpán, 2.svátek vánoční  
 

Dorůstá 

Středa 27.12. Žaneta  
 

Dorůstá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-iva
http://svatky.najdise.cz/svatek-blanka
http://svatky.najdise.cz/svatek-svatoslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-barbora
http://svatky.najdise.cz/svatek-jitka
http://svatky.najdise.cz/svatek-mikulas
http://svatky.najdise.cz/svatek-ambroz-benjamin
http://svatky.najdise.cz/svatek-kvetoslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-vratislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-julie
http://svatky.najdise.cz/svatek-dana
http://svatky.najdise.cz/svatek-simona
http://svatky.najdise.cz/svatek-lucie
http://svatky.najdise.cz/svatek-lydie
http://svatky.najdise.cz/svatek-radana
http://svatky.najdise.cz/svatek-albina
http://svatky.najdise.cz/svatek-daniel
http://svatky.najdise.cz/svatek-miloslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-ester
http://svatky.najdise.cz/svatek-dagmar
http://svatky.najdise.cz/svatek-natalie
http://svatky.najdise.cz/svatek-simon
http://svatky.najdise.cz/svatek-vlasta
http://svatky.najdise.cz/svatek-adam-a-eva-stedry-den
http://svatky.najdise.cz/svatek-bozi-hod-1.svatek-vanocni
http://svatky.najdise.cz/svatek-stepan-2-svatek-vanocni
http://svatky.najdise.cz/svatek-zaneta
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Čtvrtek 28.12. Bohumila  
 

Dorůstá 

Pátek 29.12. Judita  
 

Dorůstá 

Sobota 30.12. David  
 

Dorůstá 

Neděle 31.12. Silvestr  
 

Dorůstá 

 

 
 
 
Iva 
Význam jména 
Svátek: 
1. Prosinec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Ivuška, Ivanka, Ivča, Ivka, iva 
Symboly jména Iva: 
Bůh je milostivý, tisový luk 
Význam jména Iva: 
Původ jména je dvojznačný: buď domácká zkrácenina k Ivana/Ivan - 
"Bůh je milostivý", nebo též jako ženská podoba jména Ivo - "tisový 
luk". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://svatky.najdise.cz/svatek-bohumila
http://svatky.najdise.cz/svatek-judita
http://svatky.najdise.cz/svatek-david
http://svatky.najdise.cz/svatek-silvestr
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38O_V9-XXAhXB6aQKHe9-AP8QjRwIBw&url=https://www.azylovydumkladno.cz/index.php/soutez-snehulak/&psig=AOvVaw0uc323jU4M8fUmtsOkVnG-&ust=1512118785420806
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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. 

 

 

 

Miloslav 
Význam jména 
Svátek: 
18. Prosinec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Míla, Milek, Miloš, Mileček, Sláva, Slávek 
Symboly jména Miloslav: 
slavný milostí, milý, klidný 
Význam jména Miloslav: 
obdoba původem latinského jména Mansvet, vykládá se jako slavný 
milostí, slavící milost. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjl4yk-OXXAhXRJuwKHQPBACoQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/102670620/stock-illustration-cartoon-crazy-snowman.html&psig=AOvVaw3GP-T43-1oazHYOIcx0AaW&ust=1512118920662004
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Vlasta 
Význam jména 
Svátek: 
23. Prosinec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Vlastička, Vlastinka, Vlastuška 
Symboly jména Vlasta: 
majetek, moc, vláda 

 

 

 

 

Bohumila 
Význam jména 
Svátek: 
28. Prosinec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Bohunka, Bohuška, Bohuše, Božka, Boža, Míla 
Symboly jména Bohumila: 
milá bohu 
Význam jména Bohumila: 
Jméno je překladem řeckého Theofila a znamená "Bohu milá". Jméno 
také významově odpovídá jménu Amadeus s významem "ten, kdo 
miluje Boha". 
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Aktivity na Domově 
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III. ročník turnaje v šipkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v šipkách v Klášterci nad Ohří  
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5. prosince 

 

7. prosince  

 

13. prosince  

 

14. prosince  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO4v_fnubXAhVL1RoKHT4kAeIQjRwIBw&url=https://vanoce-silvestr.cz/clanky/mikulas/&psig=AOvVaw12Gcbwfxnypt-pTgCZwZA8&ust=1512129292231945
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr9ZWcn-bXAhXEChoKHQNrCAcQjRwIBw&url=http://www.stromecekvanocni.cz/vanocni-ozdoby/mikulasskeobleceni/&psig=AOvVaw0OE0Ncwp4VZKjV7n69A18G&ust=1512129420550757
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9riAn-bXAhXJNhoKHaT7AnUQjRwIBw&url=https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brnenske-vanoce-hrnky-ozdobi-fronta-kreslenych-osobnosti-u-stanku-20171120.html&psig=AOvVaw1bXq4UumwWDR40MpPIpRhf&ust=1512129355866099
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1Oyzn-bXAhXRzRoKHVq-A48QjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/7601314/stock-photo-singing-kid.html&psig=AOvVaw0-yS6X8_0CJqzGoGr47tPB&ust=1512129471992374
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Z per našich čtenářů …  

1. Milovaná bytost má nad námi 

větší moc, než mi sami. 

 

2. Příroda není chrám, ale dílna a člověk je v ní dělníkem. 

 

3.  Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete 

navzájem pomoci. 

 

Bohuslava Vaněčková  

 

Pro zasmání ☺ 

To takhle jednou spadl nově postavený barák. Bude se to muset 

vyšetřit, povídá zedník. ,,Za to můžou cihly, byly špatně vypálené!" 

Cihly hned na to:,,Kdepak, my byly dobře vypálené, za to může 

písek."  

Písek na to:,,Kdepak, já byl dobře prosetý, za to může vápno!"  

Reaguje vápno:,,Žádné takové já bylo dobře hašené, za to může 

cement, bylo ho tam málo." 

Cement klidným hlasem povídá: "Mě do toho netahejte, já 

jsem tam vůbec nebyl." 


