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Málokteré	 období	 v	 běžném	 roce	 je	 opředeno	 tolika	 pověrami,	 zvyky	 a	 tradicemi	 jako	 jsou	 právě	 Vánoce.										
A	jakkoliv	je	to	kacířské	vězte,	že	se	naše	Vánoce	neustále	vyvíjejí. Některé	tradice	zanikají	a	jiné	naopak	vzni-
kají.
Neodmyslitelný vánoční	 stromeček je	 z	 historického	 hlediska	 tradicí	 velmi	 mladou. Poprvé	 se	 v	 českých	
zemích	objevil	vánoční	stromeček	počátkem	předminulého	století,	v	roce	1812.	Ve	svém	bytě	v	Praze-Libni	jej	
v	salonu	nazdobil	ředitel	Stavovského	divadla	Jan	Karel	Leibich.	Štědrovečernímu	stolu,	k	němuž	pozval	herce	
a	jejich	manželky,	vévodila	jedle	s	ozdobami	a	svíčkami.	Vzbudil	opravdu	velkou	pozornost	a	pověst	o	něm	se	
rozeběhla	celou	Prahou.	Již	příští	rok	se	objevil	v	mnoha	měšťanských	domácnostech.
Na	vesnici	se	začal	šířit	až	téměř	o	sto	let	později,	kdy	první	zmínky	jsou	z	počátku	dvacátého	století	z	Valaš-
ska.	Ovšem	ještě	stále	to	nebyl	stromek	takový, jaký	ho	známe	dnes. Na	vesnicích	se	zpravidla	zavěšoval	nad	
štědrovečerní	stůl	špičkou	dolů	a	zdobil	se	převážně	jablky,	ořechy,	později	i	perníčky.

Jmelí
Další	„vánoční	rostlinou“	je	jmelí.	Lidé	si	jeho	zelené,	postříbřené	či	pozlacené	snítky	nejčastěji	připevňují	na	
lustr,	případně	nad	dveře.	Zřejmě	proto,	že	pod	zavěšeným	jmelím	má	muž	právo	políbit	 jakoukoli	dívku	či	
ženu.	Nebo	proto,	že	„kdo	se	pod	jmelím	políbí,	druhému	se	zalíbí“	a	jejich	láska	bude	po	způsobu	jmelí	věčně	
zelená.	Každopádně	darované	jmelí	nosí	štěstí,	a	tak	se	při	vánočních	návštěvách	hodí	s	sebou	snítku	přinést.

Kapr
Pojídání	 ryb	 k	 štědrovečerní	 večeři	 je	 též	
zvykem	 velice	 mladým.	 Ryby	 se	 totiž	 na	
stolech	našich	předků	v	tento	den	prakticky	
nevyskytovaly.	Jedly	se	především	polévky	a	
luštěninová	jídla.	Například	hrách,	hrachová	
polévka	či	"pučálka"	což	je	jídlo	z	naklíčené-
ho	 hrachu,	 se	 hojně	 vyskytovala,	 protože	
prý	 zaručovala	 strávníkům	 hojnost	 na	 celý	
příští	 rok.	 Dále	 jste	 na	 stolech	 mohli	 vidět	
houbové	 omáčky,	 čočku,	 "kubu",	 sušené	 a	
vařené	 ovoce,	 krupičné	 a	 kukuřičné	 kaše	
polité	medem	nebo	sirupem.
Ryby	byly	nejprve	záležitostí	bohatých	měš-
ťanů,	 na	 vesnici	 opět	 začaly	 pronikat	 až	 ve	
20.	století.	Dnes	je	neodmyslitelnou	součástí	
vánočního	 stolu	 kapr.	 Nejčastěji	 připravo-
vaný	 v	 trojobalu	 a	 usmažený.	 Ale	 i	 on	 je	
dnes	 už	 na	 ústupu.	 Stále	 častěji	 je	 vytlačo-
ván	 sumci,	 štikami,	 pstruhy,	 ale	 také	 loso-
sem, a	 nebo	 i	 mořskými	 rybami	 či	 plody	
moře.

Zdroj:	Internet
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Krásné	prožití	vánočních	svátků	

a	do	Nového	roku	hodně	štěstí,	

zdraví,	lásky	a	pohody	

přeje všem našim	uživatelům

				 ředitelka	CSP	Vodňany	

Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová

„Vítáme	adventní	čas“

Ani	 v tomto	 roce	 jsme	si	nedovedli	 představit,	 že	bychom	neuspořádali	 akci	 „	Vítáme	adventní	 čas“,	
oblíbené	to	setkání	seniorů pečovatelské	služby,	které	se	uskutečnilo	dne	24.	listopadu	2015	na	„domečku“	– v	
domě	s pečovatelskou	službou.	Touto	akcí	 se	snažíme	podpořit	seniory	z	 „terénu“,	 aby	společně	s ostatními	
seniory	navázali	a	oprášili	svá	kamarádství,	ať	už	z bývalých	zaměstnání	nebo	z osobního	života.	

Již	při	příchodu	seniorů	bylo	patrné	z jejich	očí	vyčíst	překvapení	a	úžas	z vánočně	prostřených	stolů	
s občerstvením	i	celé	společenské	místnosti.	Tento	rok	naše	pozvání	také	přijal	místostarosta	města	Vodňan	p.	
Kodádek,	 a	 vedoucí	 odboru	 sociálních	 věcí,	 zdravotnictví	 a	 školství	 p.	 Traore.	 Všechny	 přítomné	 přivítala	
vedoucí	pečovatelské	služby	pí.	Macháčková	a	popřála	všem	krásnou	zábavu.	Poté	předala	slovo	paní	ředitelce	
CSP	Vodňany	pí.	Davidové,	která	uživatelům	shrnula	dění	na	pečovatelské	službě	za	rok	2015	a	přítomným	
popřála	ničím	nerušené	svátky.	Slovo	dostali	také	naši	hosté,	kteří	nás	informovali	o	připravovaných	akcí	ve	
Vodňanech	o Adventu	a	současně	přidali	přání	krásných	Vánoc.	I v letošním	roce	senioři	obdrželi	z rukou	paní	
ředitelky	 dárek	 s	 přáními.	 V sále	 panovala	 příjemná	 atmosféra,	 která	 byla	 podpořena	 hudebním	
doprovodem kapely	 „Dřemlinka“.	 Členové	 tohoto	 hudebního	 subjektu	 jsou	 kdykoliv	 ochotni,	 nám	
zpříjemňovat	naše	společné	chvíle	Všichni	jsme	si	ze	srdce	zazpívali	a	pochutnali	na	občerstvení,	které	pro	nás	
opět	připravili	studenti	SOUS	Vodňany	(chutně	a	kvalitně).	Chtěla	bych	také	poděkovat	floristce	pí.	Štěpánové	
za	darované	vánoční	aranžmá,	které	zdobilo	naše	stoly.	Chtěla	bych	hlavně	poděkovat	městu	Vodňany	za	jejich	
finanční	podporu	a	též	naší	paní	ředitelce	Mgr.	Bc.	Daniele	Davidové,	která	svou	pílí	zajistila	další	finance	na	
tuto	nezapomenutelnou	akci.	Velké	díky	patří	pečovatelkám	terénní	pečovatelské	služby	jak	za	přípravu	této	
akce,	ale	i	za	jejich	celoroční	práci.

Adventní	 posezení	 se	 jako	 vždy	 protáhlo	 až	 do	 večerních	 hodin,	 kdy	 všichni	 spokojeně	 a	 dobře	
naladěni	odcházeli	domů.	
Přeji	všem	lidem	příjemné	prožití	vánočních	svátku	a	šťastný	nový	rok.

Kamila	Macháčková	vedoucí	pečovatelské	služby
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VTIPY
Recept	na	rychlé	rumové	pralinky:
Vezmeš	dutou	čokoládovou	figurku,	ukousneš	jí	hlavu	a	doliješ	rumem	- a	je	to	připraveno	ke	konzumaci!
A	pak	že	pečení	na	Vánoce	zabere	hodně	času...

„Můj	táta	je	kutil,”	chlubí	se	kamarádům	Jenda.	„Když	nám	o	Vánocích	nesvítily	svíčky	na	stromečku,	začal	je	
opravovat.	A	nakonec	to	dopadlo	tak,	že	když	je	zapojil	do	zásuvky,	svíčky	nic	a	začal	nám	svítit	taťka!”

Před	jedním	americkým	supermarketem	vlezlo	malé	děcko	Santa	Clausovi	na	klín	a	on	se	ho	zeptal,	jako	všech	
dětí:	„Tak	co	bys	chtěl	k	Vánocům,	maličký?”
Děcko	vyvalilo	oči,	poklesla	mu	brada	a	po	pěti	vteřinách	povídá:	„Cože?!	Tys	nečetl	můj	e-mail?!”

KŘÍŽOVKA



NAROZENINY
ZÁŘÍ 2015

  1. 12. Tomková Božena
  4. 12.  Mišák Jan
25. 12.  Svatoš Josef
28. 12.  Hojková Božena

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY

LISTOPAD

V pondělí	 2.	 listopadu

před	 očekávanou	 rekonstrukcí	

výtahu,	 proběhlo	 malé	 posezení	

u harmoniky s naším	 všestran-

ným	 ošetřovatelem	 V.	 Viktorou.	

Uživatelé	 se	 sešli,	 aby	 se	 symbo-

licky	rozloučili	se	starým	výtahem	

a	 nabrali	 sílu	 na	 nepohodlí,	 které	

bude	spojeno	s jeho	rekonstrukcí.

Černá	 hodinka	 v úterý	

10.	 listopadu na	 téma	 chov	 je-

seterů	ve	Vodňanech	připravil	Bc.

Martin	 Kahanec,	 DiS.	 Přednáška	

s projekcí	tematických	fotografií	a	

ukázka	 exponátů	 jak	 preparova-

ných,	 tak	 i	 živých.	Vodňanští	mají	

být	na	 co	hrdí,	 dozvěděli	 jsme	 se,	

že	 rybářská	 škola	 dosahuje	 vý-

borných	 úspěchů	 nejen na	 poli	

výzkumu	jeseterů.

V pondělí	 16.	 listopadu

zavítal	 do CSP	 Vodňany	 k velké	

radosti	všech	seniorů	„Martin“	na	

bílém	 koni.	 No,	 nebyl	 to	 ani	 tak	

Martin,	 ale	 Martina.	 Vlastně	 to	

nebyla	ani	Martina,	 ale	Kristýnka,	

a	 kůň,	 na	 kterém	 přijela,	 až	

z Křtětic	 byl	 hnědý.	 Jako	 celá	 le-

tošní	 zima.	 Také	 není	 bílá,	 jen	

doufáme,	 že	 důvodem	 není	 náš	

kůň.

STUDENTKY	 GYMNÁZIA	 NEZA-

POMNĚLY	NA	SENIORY

V době	 svého	 volna	

v pondělí	16.	 listopadu	neváhaly	

a	přišly	potěšit	starší	spoluobčany	

do	 CSP	 Vodňany	 studentky	 tercie	

vodňanského	 gymnázia	 Eliška	

Holá,	Veronika	Brandýsová,	Moni-

ka	Tlapová,	Anna	Kunová.	V rukou	

nesly	 vlastnoručně	 upečené	 a	 na-

zdobené	 perníčky

(pro	 každého	 seniora	 i	 několik	

kousků),	 přes	 rameno	 kytaru.		

Samozřejmě	 nezapomněly	 na	

dobrou	náladu,	která	k mládí	pat-

ří.

Potěšily	 seniory	 nejen	 malým	

dárkem,	 písničkou,	 ale	 i	 tím,	 že	

nezapomněly	na	starší	spoluobča-

ny	 a	 udělaly	 něco	 pro	 druhé.	 Vě-

novaly	seniorům	kousek	ze	svého	

času.	 Za	 to	 děvčatům	 patří	 velký	

dík.	 Umějí	 zde	 být	 pro	 dru-

hé.

Ve	 čtvrtek	 19.	 listopadu

uživatelé	 CSP	 Vodňany	 navštívili	

Městské	muzeum	a	galerii	Vod-

ňany.	Konala	se	zde	výstava	papí-

rových	 betlémů.	 O	 své	 sbírce	 ho-

vořil	 a	 zároveň	 výstavu	 otevřel	

PhDr.	 František	 Kotěšovec	 pra-

covník	Státního	okresního	archivu	

v Prachaticích.	 Uživatelé	 se	 na	

výstavu	dostavili	v hojném	počtu	a	

nikdo	nelitoval	 cesty,	která	 je	pro	

některé	velkým	sportovním	výko-

nem.
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