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Úvodníček 
 

Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká 

Třebová, do rukou se Vám dostává časopis 

Kohout. Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění 

z Domova pro seniory, které Vás určitě budou 

zajímat. 

 

Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka. 

Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými 

událostmi, i přehled aktuálního dění.  

 

Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách  

na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních 

pracovnic. 

 

Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete 

spokojeni. Vaše náměty, připomínky a případná 

spolupráce na článcích jsou velice vítány.  

 

Redakční tým Kohouta: 

 

Helena Mechlová, DiS. 

Dorota Faltysová 
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Slovo paní ředitelky 
 
Milí čtenáři, 

 

držíte v ruce čtvrté číslo našeho čtvrtletníku 

v letošním roce, tedy vydání zimní, a v jeho úvodu 

mi dovolte popřát vám příjemně strávený čas 

blížících se Vánoc a krásnou zimu. 

 

Předvánoční atmosféra je v plném proudu a 

nevyhnula se ani našim zařízením. Vánoční 

dekorace zdobí chodby a společné prostory 

Domova pro seniory, hrají koledy a dávají tušit, že 

nastává čas rekapitulace právě končícího roku.  

 

Také mně dovolte malou rekapitulaci roku 2019. 

Společně s vámi se potkávám od dubna letošního 



 4 

roku. Myslím, že za tu dobu se nám podařilo udělat 

kus práce. Zejména se nám podařilo registrovat 

novou službu (Odlehčovací služba), která začne 

fungovat od 1. 1. 2020. Proběhla celá řada akcí, 

z nichž za ty nejvýznamnější jmenujme Letní 

slavnost, Den otevřených dveří nebo Rozsvícení 

vánočního stromku. Máme za sebou inspekci 

Ministerstva práce a sociálních věcí na kvalitu 

poskytování služeb zde v Domově a závěry 

inspekce jsou k naší velké radosti kladné. Přesto 

však neusneme na vavřínech a budeme dál 

pokračovat v tom, abychom se stále zlepšovali a 

Vám, uživatelům, aby bylo tady opravdu dobře.  

 

A k rekapitulaci patří také poděkování. Proto bych 

chtěla poděkovat všem svým kolegyním a kolegům 

za jejich práci. Každý člověk zde má svou úlohu a 

jen pokud fungují všechny články, může fungovat i 

celek. Moje poděkování tedy směřuje do všech 

úseků našeho zařízení.  

 

Vám, uživatelům, děkuji za příjemná setkávání, 

věřte, že Váš úsměv a vlídné slovo jsou pro nás tou 

největší odměnou. I v příštím roce se budeme 

potkávat nejen na chodbách Domova, ale také při 

různých akcích, které již teď pro Vás 

připravujeme. Některé osvědčené z letošního roku 
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se stanou akcemi tradičními a já osobně se už teď 

na ně moc těším… připomeňme třeba již zmíněné 

rozsvícení vánočního stromu, kterým jsme zahájili 

advent, nebo mikulášskou nadílku, kdy Mikuláši 

v doprovodu čertů a andělů potěšili uživatele a Vy, 

naši senioři, jste zase potěšili všechny mikulášsko-

andělsko-pekelné delegace. 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala našemu 

zřizovateli, Městu Česká Třebová, a také Odboru 

sociálních věcí, za podporu a spolupráci.  

 

Milé dámy, milí pánové, 

jedno japonské přísloví říká: „Teplý úsměv hřeje 

celou zimu.“ Přeji vám všem, uživatelům i všem 

svým spolupracovníkům, aby vás úsměvy hřály 

nejen v zimě, ale po celý rok 2020, a abyste stále 

měli k úsměvu důvod. K tomu vám přeji, aby byl 

nový rok naplněný zdravím, štěstím, spokojeností a 

milými setkáními.  

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 
 

 

 

Magdaléna Peterková ml.  
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Narozeniny 
 

 

 
 

 

V prosinci slaví: 
Kostková Marta 

Ptáčková Anna 

Trhalová Jarmila 
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V lednu slaví: 
Mašek Zdeněk 

Paukertová Geraldina 

Preislerová Vlastimila 

Volfová Jaroslava 

Peterková Marie 

 

 

V únoru slaví: 
Halamková Jitka 

Novotná Eva 

Vágner Karel 

Veselá Květoslava 

Zahrádková Margita 

 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

V měsíci září: 

 

4. 9. 2019 Výlet do hasičské zbrojnice HZS ŽDC 

Společně s uživateli jsme se jeli podívat do 

hasičské zbrojnice za tratí v České Třebové, kde 

byla pro nás připravená ukázka hasičské techniky a 

přednáška profesionálních hasičů.  

 

 
 

9. 9. 2019 Kadeřnice 

Za uživateli přišla paní Bartošová a ostříhala je. 
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10. 9. 2019 Knihovna paní Štosové 

Za uživateli přišla paní Štosová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

30. 9. 2019 Skalický a Zoubek 

Dnes se v kapli konalo hudební vystoupení pánů 

Skalického a Zoubka. 

 

 
 

Akce v říjnu: 

 

1. 10. 2019 Mezinárodní den seniorů 

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů v 

Domově vystoupili cvičení pejsci. Přišla i také 

zatančit a zazpívat Rozárka Nagyová. 



 10 

 

 

4. 10. 2019 Rozloučení s létem 

Hudební skupina 375 m.n.m. přišla zahrát 

uživatelům populární písničky a k svačině se 

podávaly opékané buřtíky. 

 

8. 10. 2019 Miniolympiáda  

Dnes u nás proběhl 7. ročník Miniolympiády, kde 

jsme si procvičili myšlení i paměť. Hod na terč a 

kuželky samozřejmě nechyběly. Na pomoc nám 
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přišli studenti ze zdejšího Gymnázia a praktikantky 

z VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí.   

 

 
 

9. 10. 2019 Přednáška Domácí hospic 

Přednášet o Domácí hospicové péči nám přišli 

pracovnice, které pracují v terénu. Dozvěděli jsme 

se spoustu zajímavých věcí. 

 

10. 10. 2019 Den otevřených dveří 

Dopoledne byl připravený program pro MŠ a ZŠ a 

odpoledne bylo otevřeno pro veřejnost. 
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11. 10. 2019 Malování šátků 

Uživatelé si společně s členy spolku Za jeden 

provaz vytvořili malované šátky. 

 

15. 10. 2019 Knihovna paní Klusoňové 

Za uživateli přišla paní Klusoňová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

21. 10. 2019 Kadeřnice 

Za uživateli přišla paní Bartošová a ostříhala je. 
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24. 10. 2019 Skalický a Zoubek 

V kapli konalo hudební vystoupení pana 

Skalického a Zoubka. Přišli je doprovodit 

zpěvačka a houslista. 

 

31. 10. 2019 Podzimní doteky 

Dnes jsme se s uživatelkami jeli podívat na taneční 

vystoupení pod velením Šárky Prossové. Měli pro 

nás připravené choreografie, které si naše 

uživatelky nemohly vynachválit. Toto taneční 

vystoupení u nás mělo obrovský úspěch. 
 

 

Akce v listopadu: 

 

5. 11. 2019 Knihovna paní Klusoňové 

Za uživateli přišla paní Klusoňová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

6. 11. 2019 Dušičky 

V tento den se uživatelé sešli v kapli, aby 

zavzpomínali společně s panem Kolovratníkem na 

své blízké a zapálili za ně svíčku. 

 

18. 11. 2019 Kadeřnice 

Za uživateli přišla paní Bartošová a ostříhala je. 
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18. 11. 2019 Jabkancová pouť 

Dnes jsme měli u nás v Domově Jabkancovou 

pouť. Přišli nám zahrát pánové Skalický a Zoubek, 

které doprovodili zpěvačka a houslista. Některé 

písničky doprovodila zpěvem i naše paní ředitelka. 

 

 
 

 

27. 11. 2019 Hudební vystoupení Druhé léto 

Uživatelé se zúčastnili hudebního vystoupení, kde 

zazněly populární písně W.Matušky, ze Semaforu 

a několik předvánočních melodií – např. Purpura. 
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30. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromku 

V kapli proběhlo rozsvícení vánočního stromku. 

Uživatelé si zazpívali za doprovodu kytar vánoční 

koledy. Sváteční atmosféru doplnila i vůně punče. 
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BETLÉMY V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Unzeitigův betlém 

 

V roce 1920 se Čeněk Unzeitig rozhodl společně s 

několika přáteli zhotovit mechanický betlém. Sám 

vytvořil krajinu z pilin, sádry, klihu a borové kůry. 

Domy, paláce s hradbami a veškeré řezbářské 

figurky jsou dílem Františka Beneše, náročná 

mechanika, elektrické rozvody a osvětlení jsou 

prací Jana Reslera. 
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Unzeitig nejdříve postavil betlém přes tři metry 

dlouhý od pravé strany po kovárnu s jesličkami 

uprostřed. Když byla roku 1924 budova 

Unzeitigova pekařství přestavěna, zbylo více místa 

na rozšíření betlému po levé straně do dnešní 

podoby. Dálinu namaloval Josef Adler ze Svitav. 

Betlém má složitou vnitřní mechaniku, 

7 elektromotorků, 81 pohyblivých a 208 stabilních 

figur. Většina figurek je dřevěných, část 

keramických od akademického sochaře Františka 

Formánka. 

 

Působivé je ozvučení betlému. Pastýř ve scenérii 

zvěstování troubí melodii čtyř písniček, které na 

sebe plynule navazují. Tóny jsou vydávány 

poměrně složitým hracím strojkem. Pomalu se 

rozední, pastýř troubí a vše začíná ožívat. Je slyšet 

bušení kladiv kovářů, sekání štípače dřeva, ozývá 

se štěkot psa, hlas kukačky, klapot mlýna a jiné 

zvláštní zvuky.  
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Plynulou změnou intenzity světla je docíleno 

náladového osvětlení. Pomalu se rozednívá, na 

pravé straně nahoře se rozsvěcují červánky a vše 

přechází do denního světla. Na závěr přichází 

působivé noční osvětlení, které je doprovázeno 

náladovou hudbou z dalšího hracího strojku. 

Pohyblivou součást betlému tvoří tři systémy 

vodorovných pásů s darovníky a ovečkami, táhlová 

ústrojí pohybující zvířátky a strážným na hradbách. 

Ovečky se pasou, sem-tam se některá podrbe za 

ouškem, husy plují po jezírku a ohýbají hlavičku 

za potravou, kozlík se psem svádí urputný souboj. 
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Některé ovečky jsou žíznivé, a tak jim pasáček 

čerpá vodu ze studně. I pocestný má chuť na 

doušek studené vody a nechá si napumpovat vodu 

od sličné dívky. Strážný přechází sem a tam a 

ostražitě hlídá palác, na veškerý ruch zvědavě z 

komína mlýna vykoukne a opět se schová kominík. 

 

 

 

V nové Unzeitigově pekárně se betlém stavěl 

téměř pravidelně každý rok. Čeněk Unzeitig 

zemřel v 73 letech; potom byl betlém uložen do 

beden. V roce 1993 vnuk Čeňka Unzeitiga Karel 

prodal betlém Městskému úřadu v České Třebové 
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a ten jej přemístil do městského muzea. Ve zvláštní 

místnosti depozitáře muzea v Borku byl "chodící" 

betlém skupinou nadšenců, obětavců a pracovníků 

muzea doplněn o chybějící části a uveden do 

chodu. 

 

Dne 4.12.1994 se konalo slavnostní otevření stálé 

expozice betlému v České Třebové. Na úpravách 

se podíleli Ing. Zdeněk Preisler, Bohuš Šindelka, 

Josef Vopařil, Lubomír Wagner, Jiří Pištora, 

František Burkoň a Anna Pištorová. 

Spolu s Unzeitigovým betlémem je ve stálé 

expozici vystaveno ještě několik dalších betlémů, 

které stojí za shlédnutí. 

 

Šmajzrův betlém 

Krásný betlém vlastní rodina Šmajzrova. Betlém 

začal sestavovat někdy kolem roku 1871 Štěpán 

Šmajzr. Kupoval figury jak kralických řezbářů, tak 

i ústeckých malířů. Město je dílem 

českotřebovských betlémářů. Stavby vznikaly 

podle vyobrazení zajímavých staveb z Itálie i 

Francie v tehdejších kalendářích. Betlém se 

rozrůstal až do roku 1909 a tehdy byl 9 m dlouhý. 

V současnosti Šmajzrovi každoročně staví betlém 

7 m dlouhý. 
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Tomšovy betlémy 

 

 

 

Počátky vzniku prvního Tomšova betlému sahají 

do doby, kdy Karel Tomeš sloužil jako námořník u 

rakousko-uherské flotily na lodi Arcivévoda Karel. 

Za své pětileté služby si všímal navštívených míst 

a své zážitky ztvárnil do unikátního, vlastnoručně 

ilustrovaného deníku. Jako jeden z mála šťastlivců 

byl vybrán na expediční cestu, při které navštívil 

Betlém, Jericho a další místa, která jej později 

inspirovala při tvorbě betlémů. 

Po návratu domů se pustil do díla a na celé jeho 

tehdejší tvorbě můžeme sledovat řezbářský a tvůrčí 
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vývoj tohoto lidového umělce. S prvními figurami, 

malovanými na papír, nebyl spokojen a přešel na 

postavičky vyřezávané z tenkého prkénka. Ani tyto 

ploché figurky však nesplňovaly jeho představy, a 

tak začal vyřezávat trojrozměrné postavičky z 

lipového dřeva. První pokusy nebyly úspěšné, 

proto většinu svých prací zničil nebo rozdal. 

Nesmírnou pílí se však vypracoval až k téměř 

úplné dokonalosti. Jeho jemně vyřezávané figurky 

v pohybu patří bezesporu k vrcholu toho, co dnes 

můžeme u českotřebovských betlémů vidět. 

Vzniklo více než 300 postaviček v pohybu, 

ovlivněných autorovým pobytem v Orientu, a jen 

nepatrná část je okopírovaná od jiných třebovských 

autorů. Také krajina a dálina jsou věrnými kopiemi 

míst, která sám navštívil. Čtyři metry dlouhý 

betlém vznikal téměř 15 let a byl ukončen před 

druhou světovou válkou. Betlém, který se skládá 

ze sedmi velkých dílů, se staví každým pátým 

rokem. V roce 1947 byl vystavován v aule 

třebovského gymnázia a z jeho stavby v roce 1987 

byla pořízena i kvalitní fotodokumentace. 
 

Jaké pohnutky vedly Karla Tomše k vytvoření 

druhého díla, nevíme. Faktem však je, že v letech 

1945-1947 vznikl unikátní "Českotřebovský 

betlém". Jeho výjimečnost spočívá nejen v tom,  
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že jsou v něm použity motivy z nejstarší čtvrti  

"U kostelíčka", ale i fakt, že betlém je zasazen do 

zimní krajiny. Svým neopakovatelným kouzlem a 

pojetím tak v mnohém připomíná lidové betlémy 

Mikoláše Alše a Josefa Lady. Patnáct centimetrů 

vysoké polychromované dřevořezby představují 

skutečné obyvatele třebovských chaloupek. Vedle 

"nádražáka" Slavíčka je zde postava souseda 

Kapouna s koňským spřežením, opodál vyhrává 

nádražácká kapela a sáňkují děti. Sklepení s 

jesličkami a kolorit třebovských chaloupek 

umocňují zážitek z nevšedního díla. 

 

Hýblův betlém 

 

Betlém vznikal téměř 30 let, dokončen byl v roce 

1909. Je 4,44 m dlouhý a jsou v něm zastoupeny 

práce mnoha autorů. Papírové figurky darovníků 

pocházejí většinou od Jarolíma Štantejského a 

Josefa Springera z Ústí nad Orlicí, mnoho dalších 

vytvořil Karel Jankele, který namaloval též dálinu 

a okolek betlémů (okolo roku 1884).  

 

Většinu dřevěných a papírových staveb vyrobil 

původní majitel pan Hýbl. Figurky andělů a svaté 

rodiny pocházejí od Josefa Adlera ze Svitav.  
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Staví se dvě odlišné varianty: betlém vánoční a 

betlém tříkrálový. 

 

 

  

Doubravův betlém 

Jeden z mála třebovských mechanických betlémů 

je 2,5 m dlouhý. Nejstarší malované figurky 

pocházejí z let 1865-1885 a jsou spolu s působivou 

dálinou dílem Karla Jankeleho. Dřevěné, 

polychromované figurky pocházejí z Králík. 

Mechanická úprava vznikla v roce 1975, kdy 

současný majitel zabudoval do skeletu betlému 

elektromotorek, který pohybuje asi 10 cm 

vysokými dřevěnými figurkami. Betlém má rovněž 

vnitřní osvětlení většiny budov, svítí i "betlémská 

hvězda". Pro třebovské betlémy je zcela neobvyklá 

kompozice dolu i s figurkami havířů. 
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Marešův betlém 

 

Tento betlém je jedním z nejstarších v 

českotřebovském muzeu. Je malován na papíře, a 

to jak figurky, tak i veškeré stavby. Nejstarší 

figurka pochází z poloviny minulého století. 

Postavičky darovníků a staveb vytvořil na konci 

minulého a na počátku tohoto století třebovský 

vyhledávaný malíř betlémů Karel Jankele. Betlém 

byl dotvořen v padesátých letech lidovým 

výtvarníkem Felixem Mehlem. 

 

 

Některé stavby zachycují realisticky 

českotřebovské motivy (rotundu sv. Kateřiny se 

zvonicí, faru, kostel sv. Jakuba, kapli P. Marie na 

Horách aj.). Betlém daroval muzeu farář  
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Antonín Kubát z Králík, který jej obdržel od  

p. Františka Mareše z Trávníka. 

  

Jankelův betlém 

Karel Jankele namaloval celou řadu pastýřů, 

darovníků, oveček, stromků, květin a staveb pro 

mnoho třebovských betlémů. Vlastnil šest metrů 

dlouhý betlém, který získal Ing. Antonín Pětník, 

který jej 20. května 1943 daroval městskému 

muzeu. 

 

 
 

Betlém byl vystaven na Vánoce r. 1947 a 1969  

v aule českotřebovského gymnázia na vánoční 

výstavě betlémů. Po řadu let byl uložen v bednách 

v depozitáři městského muzea. V r. 1993 byl 

zapůjčen na celosvětovou výstavu betlémů do 
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Historického muzea ve švýcarském Luzernu. Byl 

vystavován také na I. a II. mezinárodní výstavě 

betlémů v Hradci Králové (1994, 1996). V r. 1997 

byl vystavován na ploše 10 m2 v Prostějově, o rok 

později byl zapůjčen na výstavu betlémů do 

Rychnova nad Kněžnou. 

 

Železničářský betlém Josefa Ladislava Jíchy 

Železniční uzel Česká Třebová nepochybně patřil a 

patří mezi významná místa, která se výrazně 

zapsala do historie české železnice. Město Česká 

Třebová bylo a jest městem ajzboňáků, železničářů 

anebo alespoň fandů železnice. A českotřebovská 

výtopna - topírna - lokomotivní a vozové depo a 

dnes Depo kolejových vozidel se svými 

provozními jednotkami v Pardubicích, Kolíně, 

Hradci Králové a Letohradě začalo psát svoji 

bohatou historii v době budování Olomoucko - 

pražské dráhy v roce 1845. 

V pokoře a k poctě práce a nadšení všech, kteří 

svůj život zasvětili železnici, byl vydán při vstupu 

do třetího tisíciletí tento Českotřebovský železniční 

betlém, aby udělal radost všem, kteří mají železnici 

rádi, kteří si v dětství i v dospělosti hráli a hrají s 

mašinkami, ale i těm, které jen potěší železniční 
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figurky, ve kterých Mistr a přítel Jícha lidsky spojil 

železniční historii se současností. 

Ve vánoční pohodě, nechť hlásá "Pokoj lidem 

dobré vůle!"¨ 

 

 

 

Zdroj:  

• http://ct.upce.cz/ctb99/ 

• fotografie k Unzeitigovu betlému – vlastní 

fotoarchiv Domova pro seniory, pořízeno r. 

2018 
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