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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 naleznete na stolečcích na chodbách 

Domova. Je k zapůjčení také 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 

Lucie Harapátová DiS. 
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Slovo paní ředitelky 
 

 
„Jaro je krásné pro toho, 

kdo zažil dlouhou zimu.“ 

(Bjornstjerne Bjornson 

/1832 – 1910/,                                  

norský spisovatel) 

 

Milé dámy, milí pánové, naši milí čtenáři, 

zdá se mi až neuvěřitelné, jak rychle utekl 

další čtvrtrok, a já opět sedím u úvodníku 

Kohouta a hlavou se mi honí jediná myšlenka 

– jak Vás potěšit na konci tohoto roku, když 

pro nás všechny představoval takovou 

psychickou i fyzickou zátěž. 

 

Nezažili jsme jen dlouhou zimu, tu, během 

které letos poprvé zaznělo slovo 

„koronavirus,“ ale zažili jsme dlouhé jaro, léto 

i podzim, během kterých se všechno otočilo 

vzhůru nohama a naše životy dostaly úplně 

jiný směr, aniž by si to kdokoliv z nás přál.  
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Nejvíce jsme společně s Vámi pociťovali 

problémy, které s sebou přinesla izolace Vás 

od Vašich rodin a blízkých. Ve snaze 

dodržovat všechna vládní opatření a nařízení 

jsme Vás byli nuceni zavřít do „domácího 

vězení“ a ač se všichni snažili vynahradit Vám 

chybějící kontakt, je třeba si přiznat, že vřelé 

objetí rodiny a osobní setkání s ní vynahradit 

nemůžeme. Poslední týdny se nesou ve 

znamení opětovného rozvolňování opatření, a 

za přísných podmínek už se opět můžete 

s Vašimi blízkými setkat. Bohužel, ještě 

nějaký čas se neobjedeme bez respirátorů a 

dalších ochranných prostředků, a i když vím, 

jak náročné to je, vězte, že je to hlavně pro 

Vaše dobro a pro Vaši ochranu. 

 

Dobrou zprávou je, že si naše zařízení a vůbec 

celé naše Sociální služby Česká Třebová vedly 

tento rok dobře. V porovnání s jinými domovy 

pro seniory se nám dařilo a daří držet 

koronavirovou pandemii na uzdě, počty 

nakažených se drží v rádu jednotek a prozatím 

nedošlo ke kolapsu služby, kdy bychom byli 

nuceni žádat o pomoc při péči armádu či jiné 
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instituce. Zvládáme to sami. Zažili jsme si i 

zřízení COVID zóny, která ukázala, že 

personál Domova pro seniory je i na toto dobře 

připraven, těch pár týdnů, kdy jsme se potýkali 

s onemocněním i mezi uživateli, se podařilo 

překonat, a hlavně se podařilo zabránit šíření 

viru mezi dalšími uživateli.  

 

Já pevně věřím, že se nám společně podaří 

dotáhnout tuhle podivnou životní etapu do 

zdárného konce, a že už nebude dlouho trvat, a 

postupně se budeme vracet do normálního 

života a zaběhnutého režimu. Moc bych si 

přála, abychom se v roce 2021 zase mohli 

společně scházet… na kávičce, na koncertech, 

na setkání s dětmi z mateřských a základních 

škol. Všechny plány, které jsme měli na tento 

rok, přesouváme do toho dalšího a uděláme 

všechno pro to, abychom je mohli uskutečnit a 

mohli vrátit život a veselí zpět do našeho 

Domova.  

 

Závěrem mi dovolte popřát Vám i za současné 

situace krásné a požehnané Vánoce a do 

nového roku hlavně pevné zdraví, optimismus 
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a víru v to, že bude brzy zase dobře! Jak už 

jsem častokrát psala, roušky halí naše tváře, 

ale nehalí naše srdce, která otevíráme pro Vás. 

Ať Vás úsměv neopouští ani pod rouškami a 

provází Vás naděje v lepší dny 🍀 

 

Ze srdce Vám přeji jen vše dobré!  
 

Magdaléna Peterková ml.  
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Narozeniny 
 

V prosinci slaví: 
 

Ptáčková Anna 

Trhalová Jarmila 

 

 

 

 
 

V lednu slaví: 
 

Paukertová Geraldina 

Peterková Marie 

Volfová Jaroslava 
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Preislerová Vlastimila 

Jožáková Marie 

 

 
 

V únoru slaví: 
 

Halamková Jitka 

Veselá Květoslava 

Vašinová Libuše 

Novotná Eva 

Zahrádková Margita 
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V březnu slaví: 
 

Pojman Miroslav 

Orosz Géza 

Wacníková Marta 

Nevídalová Zdeňka 

Němcová Bohumila 

Pachl Adolf 

Marešová Helena 

Ježková Gabriela 

Vavreinová Jana 

 

 
 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 



 10 

Přehled uskutečněných akcí 
 

 

Akce září 
 

1. 9. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Paní Klusoňová přinesla uživatelům k zapůjčení 

knížky z Městské knihovny. 
 

10. 9. 2020 Bingo 

Po delší odmlce, která trvala téměř půl roku, 

jsme si konečně mohli společně zahrát Bingo. 
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14. 9. 2020 Tvořivá dílna – malování na 

kameny 

Na tvořivé dílně jsme se nejen sešli, popovídali 

si, co je nového, ale také jsme namalovali první 

sadu putovních kamenů pro štěstí. 

 

 
 

 

16. 9. 2020 Skalický a Zoubek, Hrajeme pod 

balkony 

Dnes přišli zahrát pod balkony pánové Skalický, 

zoubek a pan Chudý. Počasí přálo a mezi 
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uživateli na balkonech panovala příjemná 

nálada.  

 

 
 

 

21. 9. 2020 Trénink paměti 

Konečně můžeme společně trénovat i paměť! 

Dnes jsme se zaměřili na názvy ovoce a 

zeleniny začínající na písmeno A-R. 

 

30. 9. 2020 Dechovka 

Kapela dechovky, složená převážně 

z muzikantů Velkého swingového orchestru 
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Česká Třebová, odehrála hodinový koncert přes 

mikrofon do domovního rozhlasu.  

Na pokojích u rádia si zpívali senioři společně 

s dechovkou a panem Petrem Skalickým, který 

zároveň koncert i moderoval. 

 

 
 

 

Akce říjen: 
 

V říjnu tentokrát žádné akce neproběhly. Z nařízení 

vlády bylo zakázáno zpívat, byl vydán zákaz návštěv 

a opět byla zpřísněna opatření zabraňující šíření 

viru. 
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13. 10. 2020 – Individuální tvořivá dílna 
Podařilo se nám za dodržení přísných hygienických 

opatření uspořádat individuální tvořivou dílnu na 

pokojích uživatel - Malování na kameny. Uživatelky 

malovaly na kameny podzimní motivy, hlavně 

barevné listy. 

 

 
 

 

Akce listopad: 
 

6. 11. 2020 Individuální tvořivá dílna 
A ještě jedna individuální tvořivá dílna, tentokrát na 

téma „Paraplata“. 

 



 15 

 
 

 

26. 11. 2020 Bingo 

Opět jsme si po dvouměsíční pauze zahrály 

společně Bingo. 

 

 



 16 

 

30. 11. 2020 Úsměv do schránky 
V tyto dny jsme rozdávaly pohledy z celé České 

republiky, které měly za cíl potěšit seniory 

v Domově.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Rozhovor s… 
 

Miloš Kolovratník, katolický farář 

 

 
 
Co pro Vás znamenají Vánoce? A tentokrát 

nemám na mysli pouze duchovní, anebo světské 

pojetí vánočních svátků. Ráda bych se podívala 

trochu i do zákulisí vaší profese. 

 

1) Jaké jsou povinnosti katolického faráře 

v předvánočním období? Co všechno musíte 

v rámci svojí „práce“ stihnout ať už před 

začátkem adventu, anebo do Štědrého dne.  
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Nejprve bych vás chtěl všechny pozdravit a jsem 

rád, že s mnohými z vás se osobně znám. To 

první, co je třeba, je koordinace všech aktivit 

spojených s adventní dobou. Jen v loňském roce 

se to týkalo více jak10 adventních a vánočních 

koncertů a uvedení do adventu. A na každém bych 

rád byl přítomen. Letos je to jednodušší. Hodně 

času mi zaberou setkání s lidmi a zpovědi. Také 

jsem o dvou sobotách měl duchovní obnovy 

v Letohradě a Skutči. A pak stejně jako mnozí jiní 

musím řešit administrativní věci spojené 

s končícím rokem. A v tuto chvíli je to i samotné 

plánování vánočních svátků a bohoslužeb.  

 

2) Advent je doba radostného očekávání a 

duchovní přípravy na narození Ježíše Krista. Jak 

u Vás probíhá duchovní příprava?  

 

Pokud mám mluvit za sebe, tak letos díky jistému 

zklidnění začínám i končím den u adventního 

věnce. Sedím ve tmě, dívám se do světla svíček a 

svěřuji Bohu oblasti svého života, kde potřebuji 

vhled, boží světlo a stejným způsobem se modlím 

i za druhé lidi, kteří mi svěřili něco ze svých 

životů…  
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3) Kdy začínáte se stavbou betléma v kostele?   

 

Už jsme začali uplynulou sobotu 12. prosince. 

Letos postavíme opět velký betlém s dálinou. Rád 

bych nabídl lidem z města, aby si udělali 

vycházku do středu města k vánočnímu stromu i 

k betlému do kostela sv. Jakuba.  

 

4) Jaký máte postoj k dávání dárků pod 

stromeček? Nakupujete Vy sám nějaké vánoční 

dárky?   

 

Už jsem nakoupil. Objednal jsem neskutečné 

množství lahví vína. Abych tak mohl poděkovat 

všem svým spolupracovníkům a lidem, kteří nám 

fandí a pomáhají. A těch není málo! Rád také 

obdarovávám knihou. Obdivuji lidi, kteří dokážou 

připravit mnoho různorodých, a přitom vhodných 

dárků  

 

5) Dostal jste někdy pod stromeček něco, co vás 

opravdu překvapilo, co jste třeba nečekal, nebo 

Vás velmi potěšilo?  
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To jste mě zaskočila. Co jsem nečekal? Víte, že 

nevím? Já jsem zvyklý téměř na všechno (Smích) 

A co mě potěšilo? Čím jsem starší, tím více se 

vděčnost přesouvá z roviny dárků do roviny 

vztahů. Jsem spokojený člověk, Nic mi neschází, 

jsem vděčný, že nejsem sám, že do mého života 

patří mnoho dobrých a krásných lidí.  

 

6) Jak probíhá Váš typický Štědrý den? Bez čeho 

si jej nedovedete představit? Jaký je váš 

harmonogram, co nesmí chybět na sváteční 

tabuli (a to jak v poledne, tak navečer).  

 

Někdy navštívím dopoledne dva tři lidi (většinou 

ženy) a podaruji je květinou. Odpoledne je v 16.00 

dětská bohoslužba a pak na faře večeříme. Snažím 

se pozvat někoho, kdo by jinak byl sám. A pak 

bývají dvě půlnoční ve 22.00 v Řetové a ve 24.00 

Rybovka u sv. Jakuba. Letos to ale bude jinak.  

V poledne je zelná polévka. Ke Štědrému dni patří 

mírný půst. Na svátečně vyzdobeném stole bude 

kapr. Já vyrůstal vedle potoka a řeky, kde se to 

rybami jen hemžilo. Ale i kdybych vyrůstal vedle 

drůbežárny, tak by to byli také kapři, protože to je 

tradice, kterou nechci měnit.   
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7) A teď Vás poprosím o zamyšlení nad 

duchovním smyslem Vánoc. Co pro Vás 

představuje vánoční období.   

 

Víte, mě se líbí, když přijdu do Domova a vidím, 

že mezi klienty jsou babičky a dědečkové, co se 

umí smát. A jejich smích a radost je zcela 

přirozená. A Vánoce jsou plné radosti z Kristova 

narození, a Velikonoce z Kristova vzkříšení.  

Mnozí lidé vědí, že Ježíš je nejen u počátku jejich 

života, ale vnímají jeho blízkost i nyní, když se 

život blíží k samotnému závěru. Já osobně jsem 

moc rád, že se Bůh stal člověkem, že prošel celou 

naši lidskou cestu od početí až po samotnou smrt. 

Vím, že nám rozumí v tom, co prožíváme. Když 

zpívám „Nám, nám, narodil se“, vím, že se Ježíš 

narodil i pro mě. Vánoční období je prodloužením 

této radosti.  

 

Přeji Vám pěkný požehnaný adventní i vánoční 

čas          

 

 

Miloš Kolovratník  
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České Vánoce 
 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Tradice zdobení vánočního stromečku je v naší 

zemi velmi mladý zvyk. 

První ozdobený vánoční stromeček přichystal pro 

svoji rodinu a přátele ředitel Stavovského divadla 

Jan Karel Liebich v roce 1812. Chtěl pro ně 

přichystat na Vánoce na svém zámečku v Libni 

překvapení. A tím právě byl ozdobený vánoční 

stromek. 

Na vánočním večírku mohli jeho přátelé poprvé 

vidět stromeček s několika ozdobami, pod nějž 

umístil malé dárky a jesličky. Tato nová vánoční 

dekorace hosty zaujala natolik, že se o ní brzy 

začalo mluvit ve všech významnějších 

měšťanských rodinách a velmi rychle se tento 

módní výstřelek začal objevoval i v dalších 

domácnostech. Ozdoby ale nevypadaly jako dnes. 

Stromky se zdobily hlavně sušenými jablky, 

ořechy, perníky a barevnými stuhami.  

Katolická církev považovala zpočátku zdobení 

stromů za pohanský zvyk.  



 23 

Stromečku trvalo 30 let, než se stal běžnou tradicí 

mezi panstvem a měšťany. Na vesnice pronikal 

tento nový zvyk jen pomalu a stěží. Ale už 

koncem 19. století bylo zdobení stromečku 

běžnou součástí vánočních příprav. 

Na venkově se zdobení stromečku přizpůsobilo 

podle venkovských tradic. Stromeček byl chápán 

jako náboženský symbol a jeho ozdoby také.  

Zelené větve stromečku byly symbolem Kristova 

věčného života, papírové růže na větvích byly 

Pannou Marií - růží bez trnů, rozvěšená jablka 

symbolizovaly Evu - matku lidského rodu. Podle 

této symboliky se zdobil strom v kostelích. 

V domácnostech se stromeček zdobil velmi 

skromně – sušeným ovocem, jablky a ořechy. 

Zavěšoval se za špičku nad štědrovečerní stůl, 

stavěl do středu stolu nebo na okno. 

První svíčky se začaly na stromečcích objevovat 

kolem roku 1860. Nejprve voskové, později 

elektrické.  

V dnešní době podléhá zdobení stromečku nejen 

tradici, ale také módním trendům. 

Ozdoby se používají skleněné, plastové, slaměné, 

háčkované. Na stromeček se věší figurky 

z čokolády.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1860
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BETLÉM: 

Tradice stavění betlémů je velmi stará, dokonce 

starší než zdobení stromečku. Z materiálů se 

nejčastěji používal papír, dřevo, kukuřičné šustí, 

vosk, sádra, keramická hlína další tvárné hmoty. 

U nás je nejznámější betlémy z Příbramska, 

Třebíčska, Orlických hor a Podkrkonoší. V mnoha 

místech se stavěly tzv. Živé betlémy, v nichž 

namísto vyrobených lidských a zvířecích figurek 

vystupovali živí lidé a zvířata. 

Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem, Panna 

Marie, sv. Josef, osel a vůl. Obklopeni byli pak 

pastýři, ovečkami, Třemi králi a dalšími 

postavami ze života. 

Zakladatelem je František z Assisi.  

Předobrazem betlémů byly gotické skříňové 

obrazy s námětem narození Ježíše. Nejdříve (asi v 

první polovině 16. století) se začaly objevovat v 

kostelech. 

V domácnostech šlechty a pak měšťanstva se 

zabydlely v 18. století a nakonec pronikly mezi 

prostý venkovský lid. 
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JMELÍ: 

Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně 

patří ke Štědrému dni. 

Jmelí je vidličnatě větvený keřík rostoucí v 

korunách stromů. Jeho kořeny pronikají kůrou 

stromů a odčerpávají vodu a minerální látky. 

Plody jmelí dozrávají v prosinci, jsou to bílé 

bobule o velikosti hrachu, které obsahují lepkavé 

semeno obalené v dužině. Obsahuje látky, které 

snižují krevní tlak a podporují rozšiřování cév. 

Proto se využívá k výrobě léků proti 

arterioskleróze.  

 

Polibek pod jmelím: 

Líbání pod jmelím – prý přináší štěstí, odvahu a 

lásku. Ale prý jen tomu, kdo je jím obdarován a ne 

kdo si je sám koupí. Kdo chce mít štěstí v novém 

roce, měl by se políbit s milovanou osobou na 

zlatou neděli přesně ve 13 hodin pod zlatým 

jmelím.  

 

PŮST: 

Na Štědrý den se zachovává až do večera půst. 

Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že 

vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 
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HÁZENÍ STŘEVÍCEM: 

Svobodné dívky házejí přes hlavu svůj střevíc. 

Obrátí-li se špička na střevíci na zemi patou ke 

dveřím, zůstane doma a nevdá se, pokud se špička 

směřuje do dveří, odstěhuje se nebo vdá.  

 

RYBA: 

Ryba, v naší zemi speciálně kapr, je nejdůležitější 

součástí Štědrovečerní hostiny. Na štědrovečerním 

stole se ryba začala objevovat až někdy v 19. 

století, do té doby byla považována za jídlo postní. 

Proč právě ryba patří k vánočním symbolům? 

Narození Ježíše se datuje na rozhraní dvou věků: 

právě končil věk Ryb a začínal věk Skopce. 

Kristus byl zobrazován jako beránek nebo ryba. 

 

PŮLNOČNÍ MŠE VÁNOČNÍ: 

V Čechách se nejslavnější vánoční mše – také mše 

půlnoční, konaná o půlnoci 24.prosince, slaví v 

katedrále svatého Víta na Pražském hradě. 

 

Zdroje: 

https://vanocni-pohoda.cz/vanocni-zvyky-tradice/ 

https://vanocni-pohoda.cz/jmeli/ 

Lidové tradice – Původ lidových tradic, zvyky, 

pověry, pranostiky, říkadla – Dagmar Šottnerová  
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Jak se slaví Vánoce v zahraničí 

 
Austrálie a Nový Zéland 

V prosinci v těchto zemích vrcholí léto, a proto 

zde živé stromky nenajdete. Oslavy nejsou na 

sněhu, ale na pláži, Santu Clause zde nedoprovází 

sobi, ale vánoční klokani. Dárky pod stromečkem 

děti najdou ve vánoční ráno a pak následuje 

slavnostní oběd. U našich protinožců je typické 

krůtí a kuřecí maso, také plody moře. Jejich 

sváteční stolování se podobá pikniku a nesmí 

chybět tradiční dezert, typický anglický - teplý 

švestkový nákyp s rozinkami, ořechy a likérem. 

 

Kypr 

Slaví se až 25. prosince. Ráno jdou všichni 

společně do kostela, pak následuje sváteční oběd. 

Na sváteční tabuli nesmí chybět tradiční anglická 

krůta a typický řecký salát. Z domu do domu 

chodí skupiny mladých lidí, zpívají koledy a nosí 

loďku, která symbolizuje dominantní postavení 

starověkých Řeků na moři. 
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Dánsko 

V této zemi začínají Vánoce adventním věncem. 

Čtyři svíčky symbolizují 4 období života: dětství, 

mládí, dospělost a stáří. Pro Dány mají velký 

význam vánoční dárky, se kterými dělají velké 

tajnosti. Dávají si také záležet na jejich hezkém 

dárkovém balení. Na večeři se zde podává husa, 

kachna, šunka, pšeničný chléb a sladký rýžový 

nákyp, který ukrývá zapečenou mandli. Kdo ji 

najde, dostává speciální dárek. 

 

Finsko 

K Vánocům ve Finsku a v ostatních severských 

zemích neodmyslitelně patří tuhá zima, hodně 

sněhu a nekonečný led. Štědrý večer začínají 

Finové tradiční saunou a po osvěžení rodina 

zasedne ke slavnostnímu stolu. Vánoční večeře se 

připravuje 24. prosince a na stole nesmí chybět 

šunka a salát z řepy. Oblíbené jsou také pokrmy z 

ryb. Vánoční dárky rozdávají trpaslíci, kteří 

spolupracují se Santa Clausem. 

 

Francie 

Ve Francii se Vánoce nazývají Noël. Rodiny slaví 

Štědrý večer společně, děti položí pod stromek 

boty nebo na krb zavěsí punčochu, do kterých jsou 

https://www.eppi.cz/tipy-na-darky
https://www.eppi.cz/blog/trendy-baleni-vanocnich-darku/
https://www.eppi.cz/blog/trendy-baleni-vanocnich-darku/
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jim naděleny dárky. Ty rozdává Otec Vánoc (Père 

Noël), který je francouzskou obdobou Santy 

Clause. Večeře trvá téměř 4 hodiny a slavnostní 

menu má několik chodů. Obsahuje i plody moře a 

tradiční dezert, kterým je čokoládová roláda. 

 

Itálie 

Lidé v Itálii se většinou drží tradic. Slavnostní 

posezení začíná po poledni a končí o půlnoci 24. 

prosince. Slavnostní večeře se skládá zejména z 

ryb, mořských plodů a těstovin. Nesmí chybět 

typický vánoční koláč panettone s ovocem a 

šampaňským. Dárky rozdává čarodějnice Befana. 

 

Maďarsko 

Vánoce v Maďarsku jsou velkým nejen církevním, 

ale i státním svátkem. Typickým jídlem jsou 

halásle, kapustnice a kapr. Dárky se většinou 

rozbalují před večeří a po večeři téměř každá 

rodina společně navštěvuje kostel. Druhý svátek 

vánoční je v Maďarsku velkým dnem, svatý 

Štěpán se totiž považuje za zakladatele Maďarska. 

 

Německo 

V Německu lidé milují zdobení svých příbytků. 

Zbožňují betlémy a adventní věnce. Napříč celým 
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Německem se setkáváme s různými druhy štědré 

večeře, od ryby přes krůtu až po pečené kuře. 

Nesmí chybět tradiční mandlový dezert a dárky 

nosí buď Ježíšek, nebo dobrý vánoční duch. 

 

Lotyšsko 

Vánoční večeře v Lotyšsku má 12 chodů. Začíná 

se oplatkou s medem a nesmí chybět typická 

vánoční jídla jako kapustnice, klobása a sladkosti. 

Dárky se rozdávají po večeři a pak všichni tráví 

čas společně v rodinném kruhu. Právě z Lotyšska 

pochází tradice zdobení vánočního stromečku, 

odkud se tento zvyk rozšířil do Německa a dalších 

zemí. Neví se přesně, kdy a kde byl první stromek 

ozdoben, ale první dochované doklady jsou z roku 

1510. Podle nich byl strom ozdoben papírovými a 

sušenými květy, stužkami a také ovocem. 

 

Rusko 

V této zemi se slaví svátky dvěma způsoby: buď 

pravoslavné na svátek Tří králů, nebo po starém 

na Nový rok. Typickým znakem je ozdobená 

jedlička, dárky rozdává na Nový rok Děda Mráz a 

doprovází ho Sněhurka. Kolem stromku se 

setkává rodina, která tančí a zpívá. Tradičním 

jídlem je pšeničný nákyp s mandlemi, rozinkami, 
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švestkami a cukrem. Na novoročním stole nesmí 

chybět pečené vepřové maso s křenem a perník. 

 

Španělsko 

Stejně jako Portugalsko je i Španělsko tradiční 

katolickou zemí a dodržuje se zde velé množství 

zvyků. Vánoční večeře se podává 24. prosince 

večer, nejčastěji je hlavním chodem nadívaný 

krocan. Po večeři se chodí na tzv. půlnoční 

kohoutí mši (Misa del Gallo). Poté probíhají 

oslavy v ulicích, lidé chodí s pochodněmi, hrají na 

kytary, ramburíny a bubny. 28. prosince je tzv. 

Den svatých nevinných (Día de los Santos 

Inocentes), který je takovým španělským prvním 

aprílem, kdy si lidé utahují jeden ze druhého. Na 

dárky si zde děti musí počkat. Nějaké drobnosti 

dostanou již o Vánocích, ale hlavní nadílku jim 

přináší až 6. ledna Tři králové. 

 

Velká Británie 

Nejdůležitějším dnem je 25. prosinec, kdy se ráno 

rozbalují dárky a rodina se setkává při velkém 

obědě nebo časné večeři. Hlavním jídlem je 

pečený krocan s bramborami a zeleninou. 

Tradičním dezertem je vánoční pudink, malý 

koláč se sušeným ovocem, oříšky a 
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rozinkami. Dárky pro děti nosí dárky Otec Vánoc 

(Father Christmas) a ukládá je do punčoch 

pověšených na krbu. 

 

USA 

Vánoce se slaví podobně jako ve Velké Británii, 

lidé zdobí domy zvenku, věší větvičky a na večeři 

podávají pečeného krocana s nádivkou. Nechybí 

tradiční pudink a dýňový koláč. Dárky nosí Santa 

Claus a děti je nacházejí až na druhý den ráno. V 

období Vánoc si lidé navzájem vypomáhají a 

posílají peněžní i materiální dary chudším 

rodinám, nemocnicím a dětským domovům. 

 

Zdroj: 

https://www.eppi.cz/tipy-na-darek/podle-

prilezitosti/vanoce/ve-svete 

 

 

 

 

 

 

https://www.eppi.cz/tipy-na-darky/darky-pro-deti
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