
Jak	se	dříve	slavily	tradiční	české	Vánoce

Vánoce	si	většina	z	nás	nedokáže	představit	bez	
svých	 blízkých,	 vánočního	 cukroví,	 stromečku	 a	
dárků.	Každá	rodina	má	s	Vánocemi	spojené	své	
rituály	a	 tradice.	Některé	z	nich	pocházejí	z	dob	
dávno	minulých.	Tradiční	 české	Vánoce	položily	
základ	 svátkům	 tak,	 jak	 je	 známe	 dnes,	 v	 mno-
hém	se	však	podstatně	lišily.
V	dávných	dobách	hospodyně	připravovala	štěd-
rovečerní	 večeři	 už	 od	 časného	 rána,	 aby	 vše	
stihla.	 Typický	 byl	 hrách,	 čočka,	 kuba	 z	 krup	 a	
česneku	nebo	 rybí	 polévka.	Nikdo	 v	 rodině	 celý	
den	 nejedl,	 protože	 chtěl	 vidět	 zlaté	 prasátko.	
Jakmile	hospodyňka	uvařila	všechno	 jídlo,	věno-
vala	 se	 dětem,	 zatímco	muž	 obstarával	 a	 zdobil	
vánoční	 stromeček.	 Ve	 chvíli, kdy	 na	 obloze	 vy-
svitla	první	hvězda,	zapalovala	se	svíčka	a	rodina	
mohla	usednout	ke	štědrovečerní	večeři.
Stůl	byl	slavnostně	prostřen.	Do	jednoho	rohu	se	
pokládal	pecen	chleba,	aby	rodině	celý	následují-
cí	rok	nechybělo	jídlo.	V	druhém	rohu	byly	pení-
ze,	které	měly	přislíbit,	že	se	rodině	bude	v	příš-
tím	 roce	 dařit.	 Třetí	 roh	 okupovala	 slaměnka	 s	
plody,	které	rodina	sklízela	na	poli,	aby	je	i	nadá-
le	 čekala	 dobrá	 úroda.	 Do	 čtvrtého	 rohu	 se	 po-
kládala	miska	na	zbytky	jídla	pro	slepice	a	doby-
tek.	 Celý	 stůl	 byl	 olemován	 řetězem,	který	 sym-
bolizoval	 soudržnost rodiny	 pro	 příští	 rok,	 ale	
také	ochranu	ovcí	před	vlky	a	statku	před	zloději.
Lidová	 pověra	 říká,	 že	 před	 večeří	 do	 stavení	
nahlížela	smrt	a	jestliže	objevila	u	stolu	prostře-
ný	 lichý	 počet	 míst,	 měla	 se	 v	 příštím	 roce	 do	
domu	 pro	 někoho	 vrátit.	 Proto	 hospodyně	 pro-
stírala	vždy	 jedno	místo	navíc,	např.	pro	náhod-
ného	 kolemjdoucího.	 Před	 večeří	 se	 celá	 rodina	
modlila	 a	 děkovala	 za	 vše	 dobré,	 co	 ji	 během	
roku	potkalo.	Od	stolu	se	nesměl	nikdo	zvednout	
dříve,	 než	 všichni	 dojedli,	 podle	 pověry	 by	 se	
rodina	o	příštích	Vánocích	nesešla	celá.
Hrách	na	talíři	měl	udržovat	rodinu	pohromadě,	
rybí	 polévka	měla	 zajistit	 rodině	 sílu.	 Čočka	 do	
stavení	 přinášela	 peníze	 a	 kuba	 životní	 radost,	
klid	 a	 pohodu.	Kosti	 z	 kapra	 hospodář	 zahrabal	
pod	 jabloň.	 Zbytky	 od	 večeře	 se	 rozdělily	 mezi	
dobytek.	Ten	prý	o	této	sváteční	noci	mluvil	 lid-
skou	 řečí.	 Další	 část	 zbytků	 se	 rozdělila	 studni,	
aby	v	ní	byla	stále	čistá	voda,	a	 také	stromům	v	
sadě,	aby	přišla	dobrá	úroda.

Petra	Pecková	– účetní,	zdroj:	Internet
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Farmář	pěstuje	na	poli	melouny	a	každou	chvíli	se	mu	stane,	že	mu	děti	nějaké	ukradnou.	Tak	přemýšlí	jak	by	
těm	krádežím	zamezil	a	jednoho	dne	dostane	nápad.	Vyrobí	ceduli	na	které	je	napsáno	"Jeden	meloun	na	poli	
je	napuštěn	 jedem!"	a	zapíchne	 ji	na	kraj	pole.	Od	 té	doby	se	opravdu	melouny	přestanou	ztrácet.	Farmář	z	
toho	má	velkou	radost,	ale	jednou	takhle	jde	kolem	svého	pole,	podívá	se	na	ceduli	a	na	ní	je	dětskou	ručkou	
dopsáno	"Teď	už	dva!"

Inspektor	přijde	do	třídy	na	inspekci,	sedne	si	do	poslední	lavice	za	Pepíčka	a	sleduje	cvrkot.	Mlada,	ztrémo-
vaná	učitelka	píše	na	tabuli	anglickou	vetu,	přitlačí,	křída	se	zlomí	a	tak	se	pro	ni	ohne.	Když	dopise,	 tak	se	
žáků	ptá,	co	to	znamená.	Hlásí	se	jenom	Pepíček	a	řekne:	"Překlad	zní:	To	je ale	krásná	prdelka!"	Učitelka	se	
rozhořčí	a	posadí	Pepíčka	s	pětkou	a	poznámkou.	Pepíček	se	otočí	na	inspektora	a	povídá	mu:	"Když	to	neu-
mis,	tak	nenapovídej!"

Manželé	přijdou	pozdě	do	divadla	a	cpou	se	do	prostředka	řady.	Při	 té	příležitosti	on	šlápne	na kraji	 sedící	
slečně	na	nohu,	ani	se	neomluví.	Po	přestávce	se	zase	zdrželi	a	opět	všichni	vstávají.	Pán	se	zeptá	slečny	na	
krajním	sedadle,	jestli	to	je	ona,	které	šlápl	na	nohu.
„Ano,	ale	to	nic	nebylo,	nedělejte	si	starosti.”
„Stará,	pojď,	jsme	tu	dobře.”

KŘÍŽOVKA

Velká	česká	operní	pěvkyně	Ema	Destinnová	(1878-1930)	byla	osm	let	ve	stálém	angažmá	Metropolitní	opery	
v	New	Yorku	a	stala	se	první	pěvkyní,	která	na	tamní	scéně	zpívala	v	opeře	...	(tajenka).	Nikdy	tato	žena	však	
nezískala	to,	po	čem	toužila	nejvíce	- angažmá	v	Národním	divadle.	Na	konci	života	se	uchýlila	do	Stráže	nad	
Nežárkou,	kde	se	věnovala	také	literární	práci.	

VODOROVNĚ:	A.	Usměvavost	(řídce);	kina;	skříň.	- B.	Drobný	hmyz;	hrůzovláda;	francouzská	lyrická	strofa.	-
C.	Pysky;	Gajdarův	 románový	hrdina;	 elektrický	výboj;	 SPZ	Rychnova	nad	Kněžnou.	 - D.	Značka	 stroncia;	 v	
hudbě	"dosti";	 tenká	souvislá	vrstva;	sdružení	podniků.	- E.	Stát	na	kotvách;	rozkoš;	zóny.	- F.	Tajenka.	- G.	
Vačnatec;	domácky	Antonín;	 zrušení	objednávky.	 - H.	 Jméno	vynálezce	Edisona;	hmyzožravec;	prostoduchá	
žena;	značka	decibelu.	- I.	Starořímská	silnice;	stožárový	jeřáb;	určená	k	setí	(řídce);	šachový	mistr	světa.	- J.	
Vražedný	útok;	klidný	člověk;	žárovzdorné	prostory.	- K.	Jemná	kůže;	umělý	jazyk;	bylina.	

SVISLE:	1.	Přesmyk	(zastarale);	turecký	četník.	- 2.	Arcibiskup.	- 3.	Plošné	míry;	pokrmy;	název	značky	fluoru.	
- 4.	Osobní	zájmeno;	americký	keř;	čas.	- 5.	Zánět	ucha;	tažná	(řídce).	- 6.	Žid;	mexické	sídlo.	- 7.	Zvířecí	výkal;	
provésti	snožení.	- 8.	Borový	les;	menší	stavební	výkres;	kód	Súdánu.	- 9.	Evropan;	česká	hora;	číslovka.	- 10.	
Malá	sbírka	map;	síň	starořeckého	chrámu.	- 11.	Vězení;	vložit	peníze	do	hry.	- 12.	Lupen;	částečka.	- 13.	Ná-
poj	(knižně);	opatřená	pásem;	ouha.	- 14.	Značka	hliníku;	starořímské	řečniště;	dotek	míče.	- 15.	Doporučení.	-
16.	Chateaubriandova	povídka;	šaty.	

Pomůcka:	Atala,	pool,	satis,	smrsk,	Terán.	



,,	Vítáme	adventní	čas	‘‘

V úterý	 25.listopadu	 2014	 v odpoledních	 hodinách	 se	 uskutečnilo	 v	 ,,domečku‘‘	 – v	 areálu	 domu	
s pečovatelskou	 službou,	 druhé	 společenské	 	 setkání	 ,,	 Vítáme	 adventní	 čas	 ‘‘	 uživatelů	 sociálních	 služeb	
z oblasti	terénní	služby,	kterou	zajišťuje	Centrum	sociální	pomoci	Vodňany.	

Hlavní	 myšlemkou	 této	 akce	 je	 společné	 „setkávání	 se“,	 neboť	 uživatelé	 terénní	 služby	 takovou	
možnost	moc	 často	 nemají.	Naše	 služba	 je	 poskytována	 individuálně,	 proto	 touto	 cestou	 podpoříme	 	 jejich	
společné	aktivity,	navazování	osobních	kontaktů,	 tzn	 ,	 že	 tími	 zlepšíme	kvalitu	života,	psychickou	pohodu	a	
duševní	aktivitu	seniorů	bydlících	na	území	ORP	Vodňany.

Již	 při	 příchodu	 seniorů	byla	 znát	 přátelská	 nálada.	 Tu	 dokreslovaly	 vánočně	 vyzdobené	prostory	 a	
hojně	 prostřené	 stoly	 s	 občerstvením,	 které	 pro	 nás	 připravilo	 SOUS	 Vodňany.	 	 Úvodní	 slovo	 s	 přípitkem,	
pronesla	 paní	 ředitelka	 Mgr.	 Bc.	 Daniela	 Davidová	 ,	 která	 poté	 uživatelům	 rozdala	 dárečky	 vyrobené	

v terapeutické	 dílně	 Chelčického	 domu	 sv.	 Linharta.	Mimo	 jiné	
ve	 svém	 proslovu	 a	 přání	 k vánočním	 svátkům	 představila	
seniorům	 novou	 pečovatelku	 pověřenou	 vedením	 pí.	 Kamilu	
Macháčkovou	 a	 nového	 údržbáře	 p.	 Milana	 Urbana.	 O	 ještě	
příjemnější	náladu	se	postarala	známá	kapela	,,Dřemlinka	‘‘	,	při	
které	jsme	si	zazpívali	a	zatancovali.

Poděkování	 patří	 pečovatelkám	 terénní	 	 pečovatelské	
služby	a	pí.	 	Remišové	– instruktorce	volného	času	za	přípravu	
tohoto	večera.

Adventní	 posezení	 se	 protáhlo	 až	 	 do	 večerních	 hodin,	
kdy	jsme	spokojeni	odcházeli	domů	se	slibem,	že	se	za	rok	opět	
při	této	akci	sejdeme.

Přejeme	všem	mnoho	zdraví.
Za	pečovatelskou	službu	CSP	Vodňany		Kamila	Macháčková

Projekt	„Jen	tak	s námi“

V pátek	21.	listopadu navštívila	CSP	Vodňany	Mladá	dudácká	muzika	

ze	Strakonic,	„mladá“	opravdu	byla,	vždyť	věkový	průměr	muzikantů	je	

20	let.	Všichni	jsou	studenty	středních	či	vysokých	škol.	Přes	jejich	mlá-

dí,	kvalita	hudby	a	zpěvu	odpovídala	 „starým“	zkušeným	muzikantům.	

Jejich	krásné	prácheňské	kroje	doplněné	hrou	na	dudy,	kontrabas,	kla-

rinet,	housle,	violu	zněli	celým	CSP	Vodňany.	Pan	kapelník	si	vysloužil	i	

jeden	vřelý	polibek	od	nadšené	posluchačky	z řad	našich	uživatelů.

Tento	projekt	je	podpořen	ze	společného	grantu	Komunitní	nadace	Blanicko	- Otavské	a	města	Vodňany.



NAROZENINY

PROSINEC 2014
   1.12. Tomková Božena  

  4.12.  Mišák Jan

  4.12. Mrkvanová Marie

  8.12. Vlčková Jana

  9.12. Pelouchová Ludmila

25.12. Svatoš Josef

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY

LISTOPAD	2014

										V pondělí	 10.	 listopadu	 se	

v domě	 s pečovatelskou	 službou	

DPS	konala	 velice	 zajímavá	 a po-

učná	přednáška	zvyšující	právní	

povědomí uživatelů	 a	 široké	 se-

niorské	 veřejnosti.	 Za vodňan-

skými	 seniory	 přijely	 dvě	 velice	

sympatické	 mladé	 dámy JUDr.	 B.	

Hrdinová	 a JUDr. A.	 Bernardino-

vá.	 Velice	 srozumitelnou	 formou	

seznámily	seniory	a	ostatní	účast-

níky	 přednášky	 s jejich	 právy	

a oprávněnými	 požadavky,	 pokud	

se	 octnou	 v roli	 např.	 kupujícího	

či spotřebitele	 uplatňujícího	 re-

klamaci	 zakoupeného	 zboží.	 Při-

pomněly,	 že	 není	 ostudou	 se ze-

ptat	na	cokoliv,	čemu	nerozumějí,	

že	chyba	není	na	 jejich	straně,	ale	

v protistraně,	 která	 není	 schopna	

srozumitelnou	 formou	 určitou	

skutečnost	 vysvětlit.	 Tato	 před-

náška	 přinesla,	 jak	 se	 říká,	 své	

ovoce.	Domnívám	se, že	takto	pou-

tavé,	přitažlivé	a	poučné	přiblížení	

zákoutí	 našeho	právního	 řádu,	 by	

prospělo	 i	 široké	 veřejnosti.	 V

informovanosti	 především	 starší	

generace,	 ale	 i	 celé	 naší	 společ-

nost,	máme	co dohánět.	O to	více	

potěší,	 že	 dámy,	 které	 věnovaly	

nemalé	prostředky	a	vlastní	ener-

gii	do svého	vzdělání,	 jsou	ochot-

ny	 nezištně	 přijet	 za	 „obyčejnými	

a	 potřebnými“	 lidmi	 a	 rozšířit	

jejich	 informovanost	 nejen	

v oblasti	 práv	 spotřebitele.	 Byli	

bychom	velice	 rádi	 	pokud	by se

takto	 či	 podobně	 zaměřená	 před-

náška	mohla	 uskutečnit	 ještě	 pro	

další	zájemce.

										Další	 zajímavé	 odpoledne	

zažili	 v úterý 11.	 listopadu

účastníci	 již	265.	 Černé	hodinky	

v Městském	 kulturním	 středisku	

Vodňany,	 mající	 téma	 události	 1.	

sv.	 války	 ve	 Vodňanech.	

Přednášku	 si	 připravil	 pan	 Jiří	

Louženský.	Tato	přednáška	byla	o	

to	 osobnější,	 protože	 mnozí	

z účastníků	 znali	 rodáky,	 kteří	 se	

1.	 světové	 války	 zúčastnili	 a	

pokládali	životy	za	naši	svobodu.	

										Děti	 z	 MŠ	 Malovice	 přijely	

ve středu 19.	 listopadu za	senio-

ry	 do	 CSP	 Vodňany.	 Předvedly	

seniorům	 pěkné	 podzimní	 pásmo	

plné	„ježečků,	jablíček	a	hruštiček“	

doplněné	lidovými	písněmi.	Milým	

doplněním	byly	písničky	na	přání	

seniorů,	 mezi	 kterými	 měla	 pr-

venství	 píseň	 „Kdyby	 byl	 Bavo-

rov“,	kterou	si	společně	se	seniory	

děti	zazpívaly.

										Již	 se	 stávají	 pomalu	 tradicí	

návštěvy	uživatelů	CSP	Vodňany	

v	 Domově	 svatého	 Linharta	

v Chelčicích.	 Nebylo	 tomu	 jinak	

ve	středu	26.	listopadu,	kdy	si	

senioři	 mohli	 vyzkoušet	 pro	 ně	

netradiční	 zpracovávání	 hlíny	 a	

tvorbu	výrobků	z ní.	Dle	jejich	slov	

vzpomínali	 na	 mládí,	 kdy	 tvořili	

výrobky	 z modelíny	 a	 práce	

s hlínou	 jim	 toto	 připomněla.	

připravila	Eva	Remišová,
instruktorka	volného	času
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