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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 Rolečková DiS. 
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Slovo paní ředitelky 
 

 
 

„Svatá pravda – ať je zima, ať je šero, ať je 

koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.“ 

 (Jiří Voskovec /1905 – 1981/, český divadelní 

ředitel, dramatik, herec, scénárista, spisovatel a 

textař) 

 

Milé dámy, milí pánové, naši milí čtenáři, 

přichází čas vánoční, a to je doba, kdy každý 

bilancuje a hodnotí rok, který pomalu končí… Jak 

obtížně se mi ale hledají slova pro hodnocení roku, 

který jsme prožili my v Sociálních službách Česká 

Třebová, a Vy, obyvatelé našeho Domova pro 

seniory.  

 

Je až neuvěřitelné, jak rychle utekl čas od loňského 

mého zimního úvodníku, ve kterém jsem vám 

slibovala, že uděláme všechno pro to, abychom 

mohli znovu oprášit všechny společné a 
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společenské akce a mohli vrátit život a veselí zpět 

do našeho Domova. Jak bláhové byly moje 

domněnky, když jsem věřila, že pandemie 

onemocnění COVID-19 v roce 2021 skončí a my 

se vrátíme do starých kolejí. 

 

Pandemie neskončila, naopak jsme kvůli ní zažili 

velmi obtížný a náročný rok. Odešla celá řada 

našich obyvatelů, na něž s úctou vzpomínáme. 

Zažili jsme vyčerpání, sáhli jsme si na dno, ztratili 

jsme iluze. Nikdy jsme ale neztratili odhodlání dál 

čelit všemu nepříjemnému, co nás potkalo, a dál se 

prát se situací, jak nejlépe dovedeme. Celý rok 

jsme prožili ve vlnách, špatné chvíle střídaly ty 

lepší a naopak. Pokud nás měla celá pandemie 

něco naučit, tak nás naučila to, že musíme táhnout 

za jeden provaz a neřešit malicherné problémy, 

které jen berou sílu a chuť do práce.  

 

Těžký rok jste ale měli i Vy, naši senioři. Řada 

z vás zažila absolutní izolaci, od rodin, přátel a 

blízkých, jedinou společnost Vám dělali pracovníci 

v ochranných oblecích, s respirátory a štíty. Museli 

jste a musíte i dál respektovat opatření, která 

činíme v zájmu ochránit Vás i personál Domova 

před opětovným zavlečením nákazy, protože nikdo 

z nás nechce zažít to, čím jsme si tady prošli 
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počátkem letošního roku. Za Vaši trpělivost a 

toleranci bych Vám ráda poděkovala.  

 

Ale ač byl končící rok sebenáročnější, těším se na 

Vánoce. Adventní čas mě vždy naplňuje zvláštním 

klidem a pocitem, že všechno špatné jako by samo 

odešlo. Naplňuje mě nadějí a vírou v lepší dny. 

Naplňuje mě pocitem, že lidé mají k sobě mnohem 

blíž a všechny šarvátky a neshody jdou stranou, 

protože se to do takového období zkrátka nehodí.  

 

Přeji vám, abyste si i Vy užili přicházející konec 

roku v klidu, s dobrým pocitem, že zase bude 

lépe… a hlavně ve zdraví 🍀 A jak řekl i známý 

český divadelník Jiří Voskovec: „… ať je 

koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.“ 

To smutné a nepříjemné nechme odejít s rokem 

2021 a v tom roce novém ať je zase v Domově jen 

a jen veselo! 

Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce a do nového 

roku hlavně zdraví a vše dobré!  

 

Magdaléna Zemková 
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Narozeniny 
 

V prosinci slaví: 
 

Hájková Vlasta 

Janderová Hana 

Jasanská Irena 

Lucaničová Věra 
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V lednu slaví: 
Jožáková Marie 

Polák Václav 

Vencl Eduard 

Venclová Marie 
 

 

 
 

V únoru slaví: 
Halamková Jitka 

Vašinová Libuše 

Zahrádková Margita 
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V březnu slaví: 
 

Gombíková Františka 

Ježková Gabriela 

Kargerová Eva 

Němcová Bohumila 

Nevídalová Zdeňka 

Peroutková Marie 

Pojman Miroslav 

Wacníková Marta 

 

 
 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí 
 

 

Akce září 
 

1. 9. 2021 Hudební kapela Nahonem 
Kapela Nahonem zahrála uživatelům do domovního 

rozhlasu. 

 

 
 

14. 9. 2021 Knihovna 
Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny. 
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20. 9. 2021 Jabkancové Šlapeto 
Tentokrát kapela Jabkancové Šlapeto potěšila naše 

uživatele opět v kapli. 

 

 
 

24. 9. 2021 Výstava Národní muzeum  

– T. G. Masaryk 
Uživatelé se zúčastnili výstavy o T. G. Masarykovi.  

Výstava byla nainstalována v kapli Domova na 

několika informačních panelech, díky projektu 

Národního muzea s názvem „Do muzea? Třeba 

hned.“  
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Akce říjen: 

 
1. 10. 2021 Oslava 20. výročí založení 

Sociálních služeb Česká Třebová 
V pátek 1. 10. se uživatelé Domova sešli s 

personálem v jídelně, aby společně oslavili 20. 

výročí založení sociálních služeb. Oslavy zahájila 

vernisáž fotografií od Radka Mrštného, zachycující 

uživatele Domova K poslechu a dobré náladě přišla 

zahrát Malá dechová hudba kulturního centra. Na 

akci byl pozván i bývalý ředitel Domova, pan 

Jurenka, který v Domově působil až do roku 2019. 
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7. 10. 2021 - 20. 10. 2021 Výstava Národní 

muzeum - Karel IV 
Další výstavou zapůjčenou z pražského Národního 

muzea byly informační panely o Karlu IV. 

Pracovníci muzea výstavu opět nainstalovali v kapli 

Domova a uživatelé se tak po T.G.Masarykovi mohli 

dozvědět zajímavosti o Karlu IV.  

 

12. 10. 2021 Výlet do muzea v České Třebové 

Výstava 50+1 českotřebovská zákoutí 
Výlet do českotřebovského muzea, na výstavu 

fotografií a obrazů ze sbírek Martina Šebely a muzea 

se vydařil - tentokrát se výletu zúčastnilo  

10 seniorek. Společně si prohlédly fotografie míst, 
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která znaly z dětství a zavzpomínaly tak na dobu 

svého mládí.  

 

 
 

13. 10. 2021 Miniolympiáda 
Letos se po jednoročním přerušení podařilo znovu 

uspořádat oblíbenou sportovně vědomostní soutěž 

Miniolympiádu. Soutěžilo se v 7 disciplínách. 

Uživatelky poznávaly podle fotografií 

názvy českých filmů a pohádek, odpovídaly na 

otázky týkající se České Třebové, hrály kuželky, 

házely na terč, po hmatu poznávaly různé předměty 

skryté v látkových sáčcích, nebo věšely kolíčky na 

prádlo. Nesměla chybět ani oblíbená disciplína 

„Pěnové hrabání“, jejímž cílem je z krabice s kousky 
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pěnového polystyrenu vylovit v časovém limitu 3 

minuty 10 dřevěných kolíčků.  

 

Letos se k uživatelům Domova připojili i uživatelé 

ze stacionáře. Po ukončení sportovně vědomostního 

klání byly vyhlášeni vítězové a pro každého 

z účastníků byla připravena věcná cena a sladká 

odměna. 

 

 
 

18. 10. 2021 Skalický a Zoubek 

Potěšit naše uživatele přišla známá kapela 

Jabkancové Šlapeto, tentokrát se zpěvačkou Hanou 

Rosslerovou. 
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19.10. Knihovna 
Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny. 

 

 

21.10. - 3.11. Výstava Národní muzeum -

Rusalka 

Panely s výstavou o Karlu IV vystřídala v kapli 

Domova výstava na téma Rusalka.  
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Akce listopad: 
 

2. 11. 2021 Dušičky 
Uživatelé se s panem farářem Kolovratníkem sešli 

v kapli a zavzpomínali na blízké, rodinu, přátele i 

spolubydlící z Domova pro seniory. Každý si mohl 

zapálit svíčku a pomodlit se, nebo jen tiše, v duchu 

vzpomínat.  

 

4. 11. 2021 - 18. 11. 2021 Výstava Národní 

muzeum – Sametová revoluce 
Poslední výstavou zapůjčenou z Národního muzea v 

Praze byla výstava na téma Sametová revoluce. 
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Někteří uživatelé se přišli podívat i na instalaci 

samotné výstavy a se zájmem sledovali práci 

zaměstnanců Národního muzea. 

 

 
 

16. 11. 2021 Knihovna 
Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny. 

 

22. 11. 2021 Jabkancová pouť 
Ani v době covidové jsme si neodepřeli 

Jabkancovou pouť. Byť s mnoha omezeními. 

Všichni členové Jabkancového Šlapeta dorazili 

s dostatečným předstihem, aby je sestřičky stihly 

otestovat ještě před vystoupením, které se ale 

muselo odehrát na mikrofon, do Domovního 
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rozhlasu. Pro uživatele měla kuchyň opět připravené 

jabkance.  
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22. 11. 2021 Adventní věnce  

Letos se na výzdobě Domova pro seniory podíleli i 

studenti z České Třebové, kteří vyrobili pro 

uživatele Domova adventní věnce. Předání věnečků 

seniorům zprostředkoval spolek Pro vás od nás. 

Uživatelé se mohli rozhodnout, zda si přejí věneček 

položit na stůl, anebo pověsit na dveře.  
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Rozhovor s… 
 

Miloš Kolovratník, katolický farář 
 

 
 
Dobrý den, pane faráři. Už loni jsem Vás před 

Vánoci oslovila kvůli rozhovoru do našeho 

Domovního časopisu Kohout. Můžeme si i letos 

popovídat o adventu a o Vánocích?  

 

1) Když se řekne „advent“, co prvního Vás 

napadne? 

 

Dva symboly. Žena, která čeká dítě a adventní 
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věnec.  

 

2) Je něco, bez čeho si advent, případně Vánoce 

nedokážete představit?   

 

Loňského roku jsem měl Covid onemocnění 

v rozmezí od 20. do 31. prosince. Pokud jsem byl 

tedy na něco zvyklý, bylo to loňského roku zcela 

jinak. My máme vánoční svátky spojené s mnoha 

zvyky. A vnímám jako dobré, když to jednou 

nevyjde. To proto, aby si člověk řekl, co je vlastně 

podstatou těchto svátků.  

 

3) Každá rodina má svůj „postup“, jak chystat a 

trávit Vánoce, speciální, zvyky a tradice. (Třeba 

moje babička vždy oloupala pomeranč do tvaru 

kytičky a vystavila ho na štědrý den na polici, 

s dědou jsme dělali svícen z jablka). Máte i vy 

nějakou vlastní rodinnou tradici, kterou 

dodržujete i nyní v dospělosti?   

 

Zvyk, který se mi líbí a o který se chci podělit je 

tento: Dříve než jsme doma zasedli 

ke štědrovečerní (anebo silvestrovské) večeři, tak 

jsme šli jeden k druhému a prosili jsme navzájem 

o odpuštění, pokud jsme v tom roce druhému 
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nějak ublížili. Dodnes to vnímám jako podstatnou 

podmínku toho, aby naše společenství u stolu bylo 

pravdivé.  

 

4) Kdybyste se na Štědrý den ráno vzbudil a 

zjistil, že nejste farářem, tedy že vám odpadají 

povinnosti a můžete volný Štědrý den využít 

jinak, (nejste vázán časy bohoslužeb atd.), 

čemu byste se nejraději věnovat? 

 

Víte, že na to někdy myslím? Co bych dělal, 

kdybych nebyl knězem. Ale odpověď na to 

nemám. Jsem rád, že to je, jak to je. Měnit bych 

nechtěl. 

 

5) V závěru roku lidé bilancují, hodnotí uplynulý 

rok. Také se vracíte, vzpomínáte, co jste prožil, 

hodnotíte úspěchy, neúspěchy, anebo se naopak 

díváte do budoucna, s očekáváním, co přinese 

rok nový?  

 

Vždy ke konci roku si napíši cca jednu A4 papíru, 

jak jsem rok prožil, co považuji za nejdůležitější, 

nejtěžší i nejradostnější. Do budoucna se dívám 

též. Snažím se, aby něco z toho bylo na 

každoroční PFce a bylo to trochu prorocké pro mě 
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i pro druhé. Tak např. do letošního roku jsem si 

dal slovo, že je „štastný člověk, který dokáže 

pozdvihnout hlavu k nebi, aby získal nadhled“. A 

opravdu přišly během roku vícekrát situace, když 

jsem nadhled potřeboval a kdy jsem o něj 

v modlitbě prosil. Je snadné se utopit v detailech 

života. Také si říkám, jak silná je ctnost naděje, že 

člověk vždy doufá, že ten nový roku bude 

dobrý… 

 

Přeji Vám pěkný požehnaný adventní i vánoční 

čas          

 

 

Miloš Kolovratník  
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Kde se vzala tradice pečení 

vánočního cukroví? 
 

Tradice pečení cukroví je s 

Vánocemi neodmyslitelně 

spjata, stejně jako jeho 

magická vůně, která dokáže 

navodit tu pravou sváteční 

atmosféru. Bez cukroví si 

dnes Vánoce dokážeme představit jen velmi 

těžko. Víte ale, proč se cukroví vlastně peče? 

Podle našich předků mělo magickou moc. 

 

Podle různých pramenů se cukroví začalo péci 

již v 16. století. Tehdy ale mělo zcela jinou 

podobu, než na kterou jsme zvyklí dnes.  

Hlavní ingredience představovalo sušené 

ovoce a med, z nichž se tvarovaly zvířátka, 

kola a kruhy a další tvary, které měly pro naše 

předky velký význam.  
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Ještě dávno před příchodem křesťanství slavili 

dávní Keltové v období dnešních Vánoc zimní 

slunovrat. Právě s ním mělo souviset pečení 

cukroví, které se objevovalo jako součást 

oslav návratu slunce, které dávalo život. Aby 

zajistilo hojnost a štěstí, mělo být cukroví 

pečeno podle určitých zásad. 

 

Cukroví tak, jak jej známe dnes, se začalo 

v našich končinách péci kolem 19. století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi tradiční suroviny patřila mouka, med, 

vejce a máslo a bohatší rodiny do těsta 

přidávaly i vzácné koření. Chudší se často 
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naopak musely spokojit s tím, „co dům dal“, a 

tak se v jejich výtvorech objevoval třeba i 

česnek nebo pepř. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánočka se dříve nezaplétala 
 

Pekla se i vánočka a ta dokonce dříve patřila 

mezi sváteční cukroví, ačkoliv dnes ji vnímáme 

spíše jako pečivo. První vánočky nebyly 

zaplétané, vznikly v podstatě z chleba, který byl 

pro tehdejší lidi snad nejdůležitější a 

nejzákladnější potravinou, a představovala 
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děťátko zavinuté v plenkách – symbol nového 

života a naděje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci 19. století se začal péci i jablkový 

závin, který se na vánoční tabuli v některých 

rodinách objevuje i dnes. 

 
Zdroje: 

https://vitalweb.cz/750/kde-se-vzala-tradice-peceni-vanocniho-

cukrovi 

https://www.mojedione.cz/sites/agrimex.org/files/images/icons/c

hristmas-3005464_1920.jpg 

https://pleva.s6.cdn-upgates.com/m/m616883ee0c9b0-

nakladani-co-medu.jpg 

https://d50-a.sdn.cz/d_50/c_img_G_G/92bv4/cukrovi-peceni-

recept.jpeg?fl=cro,8,125,3325,1871%7Cres,1200,,1%7Cwebp,7

5 

https://www.albert.cz/imgm/YTg4MDk0LXNxdWFyZUFyZWF

8YTE3NzYwNXxhMTIzMDA3fGEzMDEzMzCOhs5A/17-11-

Vanocka-sdatlemi.jpg 

https://vitalweb.cz/750/kde-se-vzala-tradice-peceni-vanocniho-cukrovi
https://vitalweb.cz/750/kde-se-vzala-tradice-peceni-vanocniho-cukrovi
https://www.mojedione.cz/sites/agrimex.org/files/images/icons/christmas-3005464_1920.jpg
https://www.mojedione.cz/sites/agrimex.org/files/images/icons/christmas-3005464_1920.jpg
https://pleva.s6.cdn-upgates.com/m/m616883ee0c9b0-nakladani-co-medu.jpg
https://pleva.s6.cdn-upgates.com/m/m616883ee0c9b0-nakladani-co-medu.jpg
https://d50-a.sdn.cz/d_50/c_img_G_G/92bv4/cukrovi-peceni-recept.jpeg?fl=cro,8,125,3325,1871|res,1200,,1|webp,75
https://d50-a.sdn.cz/d_50/c_img_G_G/92bv4/cukrovi-peceni-recept.jpeg?fl=cro,8,125,3325,1871|res,1200,,1|webp,75
https://d50-a.sdn.cz/d_50/c_img_G_G/92bv4/cukrovi-peceni-recept.jpeg?fl=cro,8,125,3325,1871|res,1200,,1|webp,75
https://www.albert.cz/imgm/YTg4MDk0LXNxdWFyZUFyZWF8YTE3NzYwNXxhMTIzMDA3fGEzMDEzMzCOhs5A/17-11-Vanocka-sdatlemi.jpg
https://www.albert.cz/imgm/YTg4MDk0LXNxdWFyZUFyZWF8YTE3NzYwNXxhMTIzMDA3fGEzMDEzMzCOhs5A/17-11-Vanocka-sdatlemi.jpg
https://www.albert.cz/imgm/YTg4MDk0LXNxdWFyZUFyZWF8YTE3NzYwNXxhMTIzMDA3fGEzMDEzMzCOhs5A/17-11-Vanocka-sdatlemi.jpg
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Adventní věnec 
 

Adventní věnec zdobí čtyři svíce, které slouží k 

symbolickému odpočítávání čtyř adventních 

týdnů. Pozor, svíčky se zapalují proti směru 

hodinových ručiček. Zvyk postupného 

zapalování svící na adventním věnci se k nám 

dostal až v druhé polovině 20. století z 

Německa. V tradičním českém prostředí byla 

okna slavnostně osvětlována jen na Bílou 

sobotu.  

 

Víte, že i svíce na adventním věnci mají svoje 

jména? Variant pojmenování je hned několik. 

Snadno pochopitelná a přijatelná i pro ateisty je 

varianta se jmény Naděje, Mír, Přátelství a 

Láska.  

 

V roce 2021 vychází první advent na  

28. listopadu a tato neděle je označována také 

jako železná. Dle starých křesťanských tradic 

nese svíce název „svíce proroků“ a představuje 

symbol naděje na lepší časy. Starý zákon se 

odkazuje na Mesiáše, tedy Ježíše 



 29 

Nazaretského, jinak známého jako Kristus, 

kterýžto je prorokem přinášejícím „lepší zítřky“. 

Křesťané také věří v druhý příchod Pána, kdy 

Ježíš Kristus znovu sestoupí na zem jako před 

více než 2 000 lety. A právě z toho důvodu má 

1. adventní svíčka fialovou barvu, která 

znamená pokání a půst oslavující jeho 

příchod, a rovněž vyjadřuje Boží kralování.  

 

Vzhledem k ateistické povaze Čechů je 

samozřejmě na každém, zdali přisuzuje tomuto 

dni stejný význam, v biblickém podání je však 

naděje něco „vyššího“, víra v Boha, který lidi 

nezklame a pomůže jim v těžkých časech.  

 

Tato vidina přitom může trvat neurčitě dlouho, 

protože ačkoliv Pána teď nevidí a nepromlouvá 

k nim, věří, že se tak jednoho dne stane. V 

některých zemích se může název lišit a také se 

občas používají jiné barvy (u nás často i 

červené). Všichni lidé by si období adventu měli 

užít v klidu a nejlépe s celou rodinou.  
 

 

 

https://adbz.cz/tag/rodina/
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Hlavní barvou adventu je fialová, která 

symbolizuje pokání a čekání. Proto i adventní 

věnec by měl být v této barvě. Někdy se jedna z 

fialových svíček nahrazuje svící růžovou. Pro 

protestantské církve pak byla typickou barvou 

barva červená a symboliku má i barva modrá.  

Podle tradic by měl mít věnec na sobě jehličí 

nebo cesmínu. Jehličí bylo symbolem zdraví a 

jeho jehličky svými špičkami odháněly všechno 

zlé, stejně jako ostré listy cesmíny. 

 

V některých oblastech se můžeme setkat také s 

pátou svící, která představuje tělo samotného 

Krista.  

 

 

KDY SE ZAPALUJE ADVENTNÍ VĚNEC: 

První svíčka je symbolem naděje ve všechno 

lepší, ve splnění přání. Druhá je přáním míru v 

srdci i ve světě, třetí představuje přátelství a 

děkuje za všechny blízké a poslední je 

znamením lásky. 
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ADVENTÍ NEDĚLE: 

 

1. adventní neděle: 

První zapálená svící je takzvanou svící proroků. 

Připomíná proroky, kteří dokázali předpovědět 

narození Ježíše Krista. 

 

2. adventní neděle: 

Druhá svíce je takzvaná svíce betlémská, jejíž 

název je odvozen od města Betlém. Svíce 

reprezentuje jesle, v nichž se Ježíš narodil.  

 

3. adventní neděle: 

Třetí svíce je takzvaná pastýřská. Se zapálením 

této svíce se překlápí postní období v adventní a 

vše je rázem slavnostnější. 

 

4. adventní neděle: 

Čtvrtá svíčka je takzvaná andělská. Neděle, kdy 

je zapálena, reprezentuje klid a mír. V některé 

roky se může stát, že zapálení čtvrté svíce vyjde 

přímo na Štědrý den. 
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Zdroj: 

Kdy se zapaluje adventní věnec - poradíme přehledně a 

srozumitelně (skrblik.cz)  

Adventní věnec je tu s námi již mnoho let | adbz.cz  

Adventní věnec: 5 tipů i na váš vánoční stůl. Víte, z čeho 

ho vyrobit? (prozeny.cz)  

Adventní věnec: Co znamenají svíčky a jak je zapalovat? 

- Bozka.cz magazín  

 

 

Sněhulák na obálce časopisu – zdroj: 

https://cz.pinterest.com/pin/505036545716462355/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skrblik.cz/navod/kdy-se-zapaluje-adventni-venec/
https://www.skrblik.cz/navod/kdy-se-zapaluje-adventni-venec/
https://www.skrblik.cz/navod/kdy-se-zapaluje-adventni-venec/
https://adbz.cz/hobby/symbolika-adventniho-vence-vanoce/?szn=1
https://www.prozeny.cz/clanek/adventni-venec-na-stul-5-tipu-jak-za-par-korun-vyrobit-svatecni-dekorace-39934
https://www.prozeny.cz/clanek/adventni-venec-na-stul-5-tipu-jak-za-par-korun-vyrobit-svatecni-dekorace-39934
https://bozka.cz/adventni-venec-co-znamenaji-svicky-a-jak-je-zapalovat/
https://bozka.cz/adventni-venec-co-znamenaji-svicky-a-jak-je-zapalovat/
https://bozka.cz/adventni-venec-co-znamenaji-svicky-a-jak-je-zapalovat/
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